
Navada
For a total touch of beauty

Openingsuren:
maandag & zaterdag van 9u30 tot 18u 

dinsdag & vrijdag van 9u30 tot 19u 
donderdag van 9u30 tot 20u

Sluitingsdagen:
woensdag, zondag & feestdagen 

Bij het maken van een afspraak min. 25% voorschot. Bij belet min.24u 
op voorhand verwittigen aub. Indien niet tijdig is afgemeld, worden er kosten 

van de behandeling in rekening gebracht 

  Prijslijst 
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DORPSTRAAT 23   2180 EKEREN (ANTWERPEN) 
+32/(0)3.541.43.46   -  info@navada.be

Maak uw afspraak online op  www.navada.be

Prive Parking + ingang via Jozef De Weerdtstraat 10
(de bareel gaat automatisch open, voor het buiten rijden krijgt u Gratis een jeton)

The place to be...for all your beauty, face and body solutions
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Plaatsen van body piercings - oorbellen schieten

Navada is een erkend & geregistreerde piercingstudio.
Conform aan de wetgeving, hygiëne & nazorg

Vrouwelijke piercers aanwezig - reeds 14 jaar ervaring - zonder afspraak
Wij plaatsen alle piercings

Zeer grote keuze aan piercingjuwelen

Alle prijzen zijn incl. juweel & naverzorging

Plaatsen van piercings..................................................
Stretchen vanaf €5.00 + juweel.................................
Microdermal (single point piercing - implantaat)........
Neusbel plaatsen..........................................................
Neusbel plaatsen (goud 18k) vanaf.............................
Intiem vrouw................................................................
Intiem man...................................................................

Oorbellen schieten (druksysteem) vanaf....................
Oorbellen schieten (goud 18k) vanaf....................

45.00€
……..
65.00€
45.00€
65.00€
50.00€
70.00€

18.50€
55.00€

Geschenken, Cadeaubons & boxen

Prachtige gepersonaliseerde kadobons en geschenkverpakking verkrijgbaar !!

Navada is een trendy beautyconcept, gelegen aan
de rand van Antwerpen . 5 min van Kinepolis Antwerpen .
Wij zijn reeds jaren een gevestigde waarde in Ekeren 
en één van de meest veelzijdige instituten in Antwerpen.

Een deskundig en zeer ervaren team staat voor u klaar.
Onze verantwoordelijke Schoonheidsspecialiste & podoloog
Mevr. Lieve Hendrickx heeft reeds 28 jaar ervaring . Onze
behandelingen worden uitgevoerd door paramedisch
personeel of onder haar rechtstreeks toezicht door
gediplomeerde schoonheidsspecialistes. Onze specialistes
volgen voortdurend de nodige bijscholing in dermatologie , endocrinologie, farmacologie en 
andere.

De behandeling wordt afgestemd op uw wensen en u wordt vakkundig begeleid tijdens de
behandeling. Overweegt u een esthetische of cosmetische ingreep?
Bent u op zoek naar de laatste innovatie op het gebied van de niet-invasieve behandelingen?
Onze producten en behandelingen zijn volgens de recentste inzichten en kunnen de meest
uiteenlopende behoeften perfect invullen. Vandaar dat wij samenwerken met innoverende
productmerken zoals SOFRI ENERGY COSMETICS, PHILODERM, FILORGA, LIGNAVITA….

ideale geschenk, van een kleinigheid tot een complete metamorfose? Een goudbruine huid en 
parelwitte tanden? U droomt al lang van een piercing ook op intieme plaatsen ?
Kortom Navada heeft het antwoord op al uw vragen!

Navada combineert de meest geavanceerde actieve behandeling met de hoogst kwalitatieve
hightech theologie. Wij geven u duidelijke informatie over de allernieuwste technieken om
mooi te zijn en te blijven

zaakvoerster
Mevr. Natascha Bovyn

Onze filosofie & visie
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Op zoek naar het ideale geschenk
Voor iedere gelegenheid
Van een kleinigheid tot een complete metamorfose
Navada’s cadeaubon een schitterend  idee !

Onze Kadoboxen  staan garant voor een absolute schoon-
heidsbelevenis, ultiem genieten en relaxen!
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The place to be...for all your beauty, face and body solutions 

Jewels & Watches.........................................................    20-21

)

Bekijk onze acties op Facebook 
www.fb.com/beautycenter.navada
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De volledige prijslijst en meer informatie over onze behandelingen
vindt u op onze website www.navada.eu
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Plaatsen van body piercings - oorbellen schieten

Navada is een erkend & geregistreerde piercingstudio.
Conform aan de wetgeving, hygiëne & nazorg

Vrouwelijke piercers aanwezig - reeds 14 jaar ervaring - zonder afspraak
Wij plaatsen alle piercings

Zeer grote keuze aan piercingjuwelen

Alle prijzen zijn incl. juweel & naverzorging

Plaatsen van piercings..................................................
Stretchen vanaf €5.00 + juweel.................................
Microdermal (single point piercing - implantaat)........
Neusbel plaatsen..........................................................
Neusbel plaatsen (goud 18k) vanaf.............................
Intiem vrouw................................................................
Intiem man...................................................................

Oorbellen schieten (druksysteem) vanaf....................
Oorbellen schieten (goud 18k) vanaf....................

45.00€
……..
65.00€
45.00€
65.00€
50.00€
70.00€

18.50€
55.00€

Geschenken, Cadeaubons & boxen

Prachtige gepersonaliseerde kadobons en geschenkverpakking verkrijgbaar !!

Navada is een  trendy  beautyconcept  gelegen  aan
de rand van  Antwerpen.  5 min  van Kinepolis Antwerpen. 
Wij zijn sinds 2005 een gevestigde  waarde  in Ekeren en 
één van de meest veelzijdige instituten in Antwerpen. 

Een deskundig  en  zeer ervaren team staat  voor  u klaar. 
Natascha Bovyn heeft reeds meer dan 20 jaar ervaring in 
de beautysector. Onze behandelingen worden uitgevoerd 
door (para)medisch personeel en gediplomeerde 
schoonheidsspecialistes. 

De behandeling wordt afgestemd op uw wensen en u wordt vakkundig begeleid tijdens de 
behandeling.  Overweegt u een esthetische of cosmetische ingreep? 
Bent u op zoek naar de laatste innovatie op het gebied van de niet-invasieve behandelingen? 
Onze  producten en behandelingen  zijn volgens de recentste inzichten en kunnen de meest 
uiteenlopende behoeften  perfect  invullen. Vandaar dat wij samenwerken met innoverende 
productmerken zoals;  SOFRI ENERGY COSMETICS, RETIPALM, FILORGA, MARC INBANE,...

ideale geschenk, van een kleinigheid tot een complete metamorfose! Een goudbruine huid 
en  parelwitte tanden? U droomt al lang van een piercing ook op intieme plaatsen ?    
Kortom Navada heeft het antwoord op al uw vragen! 

Professioneel advies kan u helpen bij de keuze van uw thuisverzorging & salonbehandeling 
Omdat wij rechtstreeks samenwerken met een erkend cosmetisch arts is ons aanbod voor uw 
behandeling op maat zéér compleet.......wij geven u duidelijke  informatie over de allernieuwste 
technieken  om mooi te zijn en te blijven !!

akkundig begeleid tijdens de
reep?
niet-invasieve behandelingen?

inzichten en kunnen de meest
amenwerken met innoverende

  .

Onze filosofie & visie 
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Op zoek naar het ideale geschenk
Voor iedere gelegenheid
Van een kleinigheid tot een complete metamorfose
Navada’s cadeaubon een schitterend  idee !

Onze Kadoboxen  staan garant voor een absolute schoon-
heidsbelevenis, ultiem genieten en relaxen!
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Natascha Bovyn 
Zaakvoerster 

Health & Beauty

Vanaf nu is het ook mogelijk je afspraken online te boeken
via onze website www.navada.be, Facebook of via de QR-code

Indien het toch niet lukt om je gewenste tijd te reserveren
of indien je behandeling (nog) niet is opgenomen in het systeem

kan u ons uiteraard nog steeds telefonisch contacteren op het nummer +32(0)35414346

Danny Vercruysse
Zaakvoerder 

Jewels & Watches



 Zonnebanken per min…………………………....…….........

   Cabine 1: Ergoline Esprit dynamic power.............................1.00€
 Cabine 2: Ultrasun Q14 UV/infrarood/Collageen.................0.85€
 Cabine 3: Ergoline Excellence..............................................0.90€ 

 Met oplaadkaart (abonnement).................................................
 extra korting tot -20%..............................................vanaf 25.00€

  

 
  
  
   

Whitening  zonnebank pakket.................. ........39.95€
Whitening  mondgel voor wittere tanden .....….22.95€
Tandkristal  (Swarovski steentjes)………...                                                                .     ......25.00€

Magic White x3...........................................
.

.....149.00€

Deze innovatieve 100% cosmetisch producten zijn 
veilig en brengen geen schade toe aan de eigen tanden.

Gegarandeerde resultaten in slechts 1 behandeling
GEEN peroxide GEEN Gevoeligheid GEEN pijn 

 
 
 
 

    Zonnecenter 
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Afslanking,  Health & Fit

Figuurcorrectie - afslanking - voedingsadvies

De meesten onder ons dromen ervan om slank, fit en gezond door het leven te gaan.
Stop met dromen! Geloof in je lichaam, geef het opnieuw vorm en laat het stralen van geluk

Vijf, tien of twintig kilo afvallen is écht mogelijk. Uiteraard hoeft u dit niet alleen te doen
Onze afslankconsulenten helpen u graag deze droom te verwezenlijken

Wilt u graag geheel of lokaal afvallen? wij bieden u een volledig afslankprogramma op maat

Wij helpen u afslanken op een gezonde manier. Geen diëten met het jojo-effect en dit zonder hongergevoel 
Onmogelijke fitnessschema's, Cellulitis, overtollige kilo's, zeg ze vaarwel!

Elke dag lekker en toch verantwoord eten. het  kan ! Ons voedingsconcept staat voor weinig suikers, plantaardige vetten en
complexe koolhydraten en evenwichtige porties eiwitten ,  plantaardige vetten , vezels , vitaminen en mineralen. Het is een
eenvoudig eiwit-proteïnedieet en/of een uitgebalanceerd voedingspatroon waarmee je de overtollige kilootje van je afschudt
en uw gewicht mede op peil houdt en zorgt dat u uw spiermassa behouden blijft.

Na een uitgebreid intake gesprek en een Bodyscan , stellen wij een persoonlijk voedingsplan op, afhankelijk van uw noden
in combinatie van behandelingen waarbij gebruik gemaakt wordt van de nieuwste apparatuur die uw probleemkilootjes
direct aanpakken en u extra motiveren.

Weight Losing Master (pressotherapie, infrarood & elektrostimulatie) 60 min.......................
Weight Losing Master in kuur 5x..............................................................................................
Weight Losing Master volledige kuur 10x................................................................................
Coveral (inbegrepen in volledige kuur).......................................................................................
Lignavita Startbox .......................................................................................................... ............
Body Wrap (anti-cellulitis - verstrakking)...................................................................................
Body Wrap in kuur 10x....................................................................................................... .......
Lichaamsanalyse—bodyscan ......................................................................................................
Deze service is steeds inbegrepen bij het starten van een kuur .................................................
Detox behandeling............................................................................................................ ...........
Detox behandeling in kuur 5x................................................................................................. ....
Detox behandeling in kuur 10x................................................................................................ ...

75.00€
335.00€
625.00€

10.00€
97.00€
70.00€

630.00€
25.00€

45.00€
199.00€
359.00€
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Volledig Lichaam………………..............................................................................................27.50€
Gelaat........................................................................................................................................22.50€
Volledige benen........................................................................................................................24.50€
Profiteer van onze kortingen & promoties op pagina 22 

                                                                
Magic White........................................................60.00€

Sunless Spray-Tanning
Tropisch bruin in een paar minuten
Direct een mooi gebruinde huid – snel en verantwoord – geeft een natuurlijk resultaat – afgestemd 
op uw huidtype. Geweldig voor feesten, evenementen, vakantie, etc.

SPIJT VAN JE TATOEAGE OF PERMANENTE MAKE-UP ?

Een jeugdzonde die je liever snel vergeet, een verloren liefde of veranderende trends, er zijn heel wat
redenen om een tatoeage te laten verwijderen. Vroeger leverde het verwijderen van een tatoeage altijd
een litteken op . Vandaag is dat gelukkig anders. Amateur- en professionele tatoeages kunnen zonder 
veel pijn en zonder gevaar voor littekens verwijderd worden, met een Q-Switch-laserbehandeling.
Per behandeling wordt de tatoeage lichter . Tussen de behandelingen moet telkens 6 tot 8 weken zitten
gemiddeld zijn er 5 tot 10 behandelingen nodig voor een professionele tatoeage. 

Prijsindicatie op aanvraag

Intensieve lichaamspeeling................................................................................................... ..........
Rug, schouder & nekmassage 30 min........................................................................................
Anti-stress massage 75 min................................................................................................... ......
Relaxerende massage 75 min.................................................................................................. ......
Lichaamsmassage 60 min................................................................................................... .......
Acne behandeling van de rug.................................................................................................. .......
Lichaamspakking met algen uit de Dode Zee................................................................................
Hot-stone rug massage........................................................................................................... ........
Hot-stone lichaamsmassage 90 min............................................................................................
Candle-light rug, schouder & nekmassage 30 min......................................................................
Candle-light massage 75 min................................................................................................. ....
Kruidenstempel massage met kruiden van de Himalaya 70 min................................................
Himalaya kruidenstempel massage incl. hoofd 90 min....................................................
Busteverzorging: opbouwend, hydraterend & liftende behandeling.............................................
Busteverzorging in kuur 10x.................................................................................................. ........
Waterome body (blauw) : ontstuwend, vaat verstevigend en ontgiftend 75 min........................
Waterome body harmony (groen) : rustgevend 75 min..............................................................
Waterome body power (rood) : overgewicht & cellulitis 75 min.................................................
Shape control BODY WRAP (rood): Activerend, zuiverend & ontslakend 45 min.....................
Shape control BODY WRAP (blauw): versterking van de aders, ontstuwend 45 min.................
Shape control BODY WRAP (oranje): intensief verstevigend 45 min.......................................
Anti-cellulitis behandeling : speciale massage + body wrap rood & blauw 75 min....................
Anti-cellulitis behandeling in kuur 10x....................................................................................... .

Lichaamsverzorgingen (massages, peeling…)

Pigmentatieverwijdering met laser (permanente make-up - tatoeages)

37.00€
25.00€
55.00€
55.00€
50.00€
50.00€
35.00€
32.00€
69.00€
30.00€
60.00€
65.00€
80.00€
45.00€

395.00€
70.00€
70.00€
70.00€
55.00€
55.00€
55.00€
70.00€

630.00€
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Bij onze visagiste kunt u terecht voor dag/avond/glamour/disco & bruids make-up, ...
Afgestemd op uw wensen en in combinatie met onze expertise wordt er een  

mooie make-up 'look' gecreëerd!

Make-up Studio

Dag make-up……………………………………………………………………….
Avond make-up…………………………………………………………………….
Party of thema make-up…………...……………………………………………….
Bruidsmake-up…………………………………………………………………….
Bruidsmake-up + proef make-up…………………………………………………..
Make-up advies…………………………………………………………………….

Verven van wenkbrauwen………………………………………………………….
Verven van wimpers………………………………………………………………..
Verven van wenkbrauwen & wimpers……………………………………………..
Wimperverlening (stripwimpers)....………………………………………….......
Wimperverlening (met open trosjes)………………………..……………………
Bijwerking open trosjes na 2 weken……………………………………………….

Make-up Arrangement……………………………………………………………..
Basis gelaatsverzorging + bruidsmake-up…………………………………………
Bruidsmake-up incl. proef + gelnagels…………………………………………….
Bruidsmake-up + Gelnagels + zonnebank…………………………………………

20.00€
25.00€
30.00€
30.00€
50.00€
31.00€

7.50€
9.50€

15.00€
15.00€
25.00€
15.00€

Bijwerking gesloten trosjes na 2 weken…………………………………………… 25.00€
Bijwerking gesloten trosjes na 3 weken…………………………………………… 30.00€

Bijwerking Wimper extentions na 3 weken……………………………………………35.00€
Bijwerking Wimper extentions na 4 weken……………………………………………40.00€

Wimperverlening (met gesloten trosjes)....………………………………………. 45.00€

Wimper extentions (losse haartjes one-by-one).....………………………………. 99.00€

……….
55.00€
95.00€

115.00€  
Permanente make-up

BLIJVEND MOOI MET PERMANENTE MAKE-UP

4
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Zonnecenter

Sunless Spray Tanning

Style Your Smile

Navulling Voor Home pakket.............................25.00€



Zonnebanken per min………………………………………….
Cabine 1 : ERGOLINE ESPRIT DYNAMIC POWER
52 lampen + 4 gelaatsbruiners
Climatronic-aquafresch-aroma-3D sound & MP3
stembegeleiding …………………………………………0.95€
Cabine 2 : DIEPBRUINER (spaghettibank) ………...0.50€
Cabine 3 : SUPER 36 lampen + 3 gelaatsbruiners… 0.45€
Cabine 4 : TURBO 42 lampen + 4 gelaatsbruiners …0.60€
Met oplaadkaarten……………………………………………….
Extra korting tot -20% + gratis zonneproduct………vanaf 25.00€

White behandeling 21 min        ……………….99.00€
White Kuur 3 x 21 min ……………...198.00€
Whitening & zonnebank pakket .............35,00€
Whitening mondgel voor wittere tanden .....….22.95€
Tandkristal (Swarovski steentjes) ………….20,00€

Deze innovatieve 100% cosmetisch producten zijn 
veilig en brengen geen schade toe aan de eigen tanden.

Gegarandeerde resultaten in slechts 1 behandeling
GEEN peroxide GEEN Gevoeligheid GEEN pijn 

Zonnecenter

Style Your Smile
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Afslanking,  Health & Fit

Figuurcorrectie - afslanking - voedingsadvies

De meesten onder ons dromen ervan om slank, fit en gezond door het leven te gaan.
Stop met dromen! Geloof in je lichaam, geef het opnieuw vorm en laat het stralen van geluk

Vijf, tien of twintig kilo afvallen is écht mogelijk. Uiteraard hoeft u dit niet alleen te doen
Onze afslankconsulenten helpen u graag deze droom te verwezenlijken

Wilt u graag geheel of lokaal afvallen? wij bieden u een volledig afslankprogramma op maat

Wij helpen u afslanken op een gezonde manier. Geen diëten met het jojo-effect en dit zonder hongergevoel 
Onmogelijke fitnessschema's, Cellulitis, overtollige kilo's, zeg ze vaarwel!

Elke dag lekker en toch verantwoord eten. het  kan ! Ons voedingsconcept staat voor weinig suikers, plantaardige vetten en
complexe koolhydraten en evenwichtige porties eiwitten ,  plantaardige vetten , vezels , vitaminen en mineralen. Het is een
eenvoudig eiwit-proteïnedieet en/of een uitgebalanceerd voedingspatroon waarmee je de overtollige kilootje van je afschudt
en uw gewicht mede op peil houdt en zorgt dat u uw spiermassa behouden blijft.

Na een uitgebreid intake gesprek en een Bodyscan , stellen wij een persoonlijk voedingsplan op, afhankelijk van uw noden
in combinatie van behandelingen waarbij gebruik gemaakt wordt van de nieuwste apparatuur die uw probleemkilootjes
direct aanpakken en u extra motiveren.

Weight Losing Master (pressotherapie, infrarood & elektrostimulatie) 60 min.......................
Weight Losing Master in kuur 5x..............................................................................................
Weight Losing Master volledige kuur 10x................................................................................
Coveral (inbegrepen in volledige kuur).......................................................................................
Lignavita Startbox .......................................................................................................... ............
Body Wrap (anti-cellulitis - verstrakking)...................................................................................
Body Wrap in kuur 10x....................................................................................................... .......
Lichaamsanalyse—bodyscan ......................................................................................................
Deze service is steeds inbegrepen bij het starten van een kuur .................................................
Detox behandeling............................................................................................................ ...........
Detox behandeling in kuur 5x................................................................................................. ....
Detox behandeling in kuur 10x................................................................................................ ...

75.00€
335.00€
625.00€

10.00€
97.00€
70.00€

630.00€
25.00€

45.00€
199.00€
359.00€
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Volledig Lichaam…………………….29,50€
Gelaat…………………………………20,00€
Volledige benen………….……….…. 22,50€
Profiteer van onze kortingen & promoties op pagina 18

Whitening home.................................................55,00€

Sunless Spray-Tanning
Tropisch bruin in een paar minuten
Direct een mooi gebruinde huid – snel en verantwoord – geeft een natuurlijk resultaat – afgestemd 
op uw huidtype. Geweldig voor feesten, evenementen, vakantie, etc.

SPIJT VAN JE TATOEAGE OF PERMANENTE MAKE-UP ?

Een jeugdzonde die je liever snel vergeet, een verloren liefde of veranderende trends, er zijn heel wat
redenen om een tatoeage te laten verwijderen. Vroeger leverde het verwijderen van een tatoeage altijd
een litteken op . Vandaag is dat gelukkig anders. Amateur- en professionele tatoeages kunnen zonder 
veel pijn en zonder gevaar voor littekens verwijderd worden, met een Q-Switch-laserbehandeling.
Per behandeling wordt de tatoeage lichter . Tussen de behandelingen moet telkens 6 tot 8 weken zitten
gemiddeld zijn er 5 tot 10 behandelingen nodig voor een professionele tatoeage. 

Prijsindicatie op aanvraag

Intensieve lichaamspeeling................................................................................................... ..........
Rug, schouder & nekmassage 30 min........................................................................................
Anti-stress massage 75 min................................................................................................... ......
Relaxerende massage 75 min.................................................................................................. ......
Lichaamsmassage 60 min................................................................................................... .......
Acne behandeling van de rug.................................................................................................. .......
Lichaamspakking met algen uit de Dode Zee................................................................................
Hot-stone rug massage........................................................................................................... ........
Hot-stone lichaamsmassage 90 min............................................................................................
Candle-light rug, schouder & nekmassage 30 min......................................................................
Candle-light massage 75 min................................................................................................. ....
Kruidenstempel massage met kruiden van de Himalaya 70 min................................................
Himalaya kruidenstempel massage incl. hoofd 90 min....................................................
Busteverzorging: opbouwend, hydraterend & liftende behandeling.............................................
Busteverzorging in kuur 10x.................................................................................................. ........
Waterome body (blauw) : ontstuwend, vaat verstevigend en ontgiftend 75 min........................
Waterome body harmony (groen) : rustgevend 75 min..............................................................
Waterome body power (rood) : overgewicht & cellulitis 75 min.................................................
Shape control BODY WRAP (rood): Activerend, zuiverend & ontslakend 45 min.....................
Shape control BODY WRAP (blauw): versterking van de aders, ontstuwend 45 min.................
Shape control BODY WRAP (oranje): intensief verstevigend 45 min.......................................
Anti-cellulitis behandeling : speciale massage + body wrap rood & blauw 75 min....................
Anti-cellulitis behandeling in kuur 10x....................................................................................... .

Lichaamsverzorgingen (massages, peeling…)

Pigmentatieverwijdering met laser (permanente make-up - tatoeages)

37.00€
25.00€
55.00€
55.00€
50.00€
50.00€
35.00€
32.00€
69.00€
30.00€
60.00€
65.00€
80.00€
45.00€

395.00€
70.00€
70.00€
70.00€
55.00€
55.00€
55.00€
70.00€

630.00€
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Bij onze visagiste kunt u terecht voor dag/avond/glamour/disco & bruids make-up, ... 
Afgestemd op uw wensen en  in combinatie met onze expertise wordt er een  

mooie make-up 'look' gecreëerd!
 Dag make-up………………………………………………………………………. 

Avond make-up……………………………………………………………………. 
Party of thema make-up…………...……………………………………………….

Hebt u trouwplannen??
Je huwelijksdag is één van de meest memorabele momenten in je leven. 
Natuurlijk wil je op die dag schitteren! U kunt bij ons terecht voor je make-up 

  Als ook voor uw trouwringen & accessoires!

Bruidsmake-up..........................................................................................................
e-up incl. proef make-up.....................................................................Bruidsmak ....

Voor de bruidsmake-up adviseren we een proef make-up een 3-4 tal maanden
voor de trouwdag om uw wensen en noden te ontdekken.

Vraag ook naar de verdere mogelijkheden zoals;
Gelnagels, spray-tanning, tand-whitening, wimper-extensions, manicure  
pedicure, waxing & epiliaties, enz....

 25.00€ 
 30.00€ 
 40.00€ 

Permanente

4 
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Make-up Studio

Verven van wenkbrauwen & wimpers

 40.00€

 70.00€

11.00€
13.00€
21.00€

     9.00€
45.00€
50.00€

Verven van wenkbrauwen........................
Verven van wimpers................................
Wenkbrauwen & wimpers verven...........
Bijwerken wenkbrauwen........................

                                                                            Henna brow's.........................................
                                                                            Henna brow's & bijw. wenkbrauwen....



Wimperverlenging, lifting & extensions

Manicure…………………………………………………………………...
Manicure + handverzorging………………………………………….……..
Manicure + luxe handverzorging (paraffinebad)………….………………..
Lakken (color)…....………………………………………………………....
Gellac French…………………………………………………………….…
Gellac Full color……………………………………………………….........
Gel op eigen nagels (zonder verlenging)…………………..……..................
Nieuwe set Gelnagels Naturel (met verlenging)...........…………………….
Nieuwe set Gelnagels  French of color………...………………………...…
Bijwerking Gelnagels…..............................................................................
Acryl op eigen nagels (zonder verlenging)....................................................
Nieuwe set Acrylnagels Naturel (met verlenging)………………................
Nieuwe set Acrylnagels French of color.......................................................
Bijwerking Acrylnagels..............................................................................
Afhalen van gel, acryl of gellac inclusief verzorging………………............
Herstel van 1 nagel (Acryl of Gel)……………………………………....…

37.50€
 8.00€

25.00€
26.00€
42.50€
55.00€
65.00€
35.00€
45.00€
65.00€

            70.00€
 38.00€

  20.00€
8.00€

3D Nail art, Steentjes, Stickers..............……………....……...……............  p.o.v.
5

E-light HUIDVERSTRAKKING (verjonging)
E-light Anti-aging behandelingen helpen ook bij het herstel van de stevigheid van de huid die
door de tijd verloren is gegaan. Door het forceren van de huid door middel van deze behandeling
zal er meer collageen geproduceerd worden waardoor de huid strakker wordt getrokken

E-LIGHT ( laser) Behandelingen

E-light is ook de oplossing voor meerdere huidproblemen
heeft u problemen met o.a: couperose, ouderdomsvlekken,
sproeten, pigmentvlekken, rimpels, kraaienpootjes

70.00€
195.00€
355.00€
125.00€
345.00€
630.00€

70.00€
195.00€
355.00€

40.00€
110.00€
205.00€

E-Light HUIDVERBETERING

acné gelaat.................................................................................................................. ..... 99.00€
acné gelaat 6x............................................................................................................... ... 475.00€
acné nek / hals.............................................................................................................. ... 99.00€
acné nek / hals 6x........................................................................................................... . 475.00€
acné rug..................................................................................................................... ...... 149.00€
acné rug 6x.................................................................................................................. .... 715.00€
acné schouders............................................................................................................... .. 99.00€
acné schouders 6x............................................................................................................ 475.00€
couperose gans het gelaat................................................................................................ 129.00€
couperose gans het gelaat 3x........................................................................................... 359.00€
couperose gans het gelaat 6x........................................................................................... 649.00€
couperose neus............................................................................................................... . 39.00€
couperose neus 3x........................................................................................................... 109.00€
couperose neus 6x........................................................................................................... 199.00€
couperose wangen incl. jukbeenderen............................................................................. 49.00€
couperose wangen incl. jukbeenderen 3x........................................................................ 135.00€
couperose wangen incl. jukbeenderen 6x........................................................................ 250.00€
Littekenverbetering......................................................................................................... poa
pigmentatie en sproeten.................................................................................................. poa
spider naevi (spinnetjes)................................................................................................. 20.00€

Gelaat....................................................................................................................... ....
gelaat 3x.................................................................................................................... ...
gelaat 6x.................................................................................................................... ...
gelaat + hals + decolté.................................................................................................
gelaat + hals + decolté 3x...........................................................................................
gelaat + hals + decolté 6x...........................................................................................
Decolté...................................................................................................................... ...
Decolté...................................................................................................................... ...
Decolté...................................................................................................................... ...
Hals......................................................................................................................... .....
hals 3x..................................................................................................................... ....
hals 6x.........................................................................................................................
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Microdermabrasie
Crystal peel 1 sessie......................................................... ....
Crystal peel 3 sessies....................................................... .....
Crystal peel 6 sessies....................................................... .....
Crystal peel gelaat + decolté 1 sessie.............................. ....
Crystal peel gelaat + decolté 3 sessies............................ ....
Crystal peel gelaat + decolté 6 sessies............................. .....

95.00€
265.00€
480.00€
165.00€
465.00€
870.00€

75.00€
205.00€
360.00€
125.00€
345.00€
630.00€

Diamond peel 1 sessie.................................................. .......
Diamond peel 3 sessies................................................ .......
Diamond peel 6 sessies................................................ .......
Diamond peel gelaat + decolté 1 sessie........................ .......
Diamond peel gelaat + decolté 3 sessies...................... .......
Diamond peel gelaat + decolté 6 sessies...................... .......

Lifting - Mesolift

MESOPORATIE: De nieuwste ontwikkeling in esthetische verzorgingen start daar
waar andere behandelingen stoppen.

Mesolift / mesoporatie gelaat………………………………………………………………….......
Mesolift / mesoporatie gelaat x3............................................................................................. ........
Mesolift / mesoporatie gelaat x5............................................................................................. ........

Rimpelopvulling  - Botox & fillers (Radiesse - Restylane)

89.00€
227.00€
356.00€

Navada verwijst door naar de esthetische arts
voor het Lokaal opvullen van rimpels
De exacte kosten van deze behandelingen kunnen enkel bepaald
worden tijdens een persoonlijke consultatie bij de arts zelf.
Wilt u meteen een prijsindicatie?
Dan kan u (telefonisch) contact opnemen met onze balie.

De informatie over Botox ® behandelingen zijn louter informatief .
Enkel een arts is bevoegd om de patiënt te adviseren omtrent de behandelingen.
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Alle zones mogelijk, de volledige
prijslijst  vindt u terug op onze
website.

Voetverzorging (pedicure– podologie)

Verantwoordelijke podoloog (Medische voetverzorger) Mevr. Lieve Hendrickx
Pedicure………………………………………………………………………………..
Medische pedicure 1/2 uur……………………………………………………………
Per bijkomende 10 min………………………………………………………………..
Likdoorns, ingegroeide nagels, podothechnieken………………………………… ….
Luxe voetverzorging + relaxerende massage + paraffine bad…………………………
Voetreflexologie……………………………………………………………………….
Gel op teennagels ( french of color) …………………………………………………
Gellac op teennagels (french of color)  ………………………………………………
lakken………………………………………………………………………………….

16.00€
17.00€

5.00€

45.00€
35.00€
30.00€
25.00€
6.50€

Epilaties / Waxen voor haar ‘n hem

Haar

Hem
Waxen borsthaar………………………………………
Waxen buik……………………………………………
Waxen borst + buik……………………………………
Waxen oksels………………………………………….
Waxen rug……………………………………………..
Waxen schouders………………………………………
Waxen rug + schouders………………………………..
Wenkbrauwen correctie………………………………..
Meer informatie over ontharen ? …… www.navada.eu

Epilatie wenkbrauwen ……………………………………………………………
Modeleren wenkbrauwen……………..…………………………………………..
Kin…………………………………………………………………………………
wangen……………………………………………………………………………..
Bovenlip……………………………………………………………………………
bovenlip + kin………………………………………………………………………
Oksels………………………………………………………………………………
Bikinilijn……………………………………………………………………………
Stringlijn……………………………………………………………………………
Brasilian…………………………………………………………………………….
Hollywood (= alles weg)………………………………………………………….
Bilnaad…………………………………………………………………………….
Benen onder of boven……………………………………………………………..
Volledige benen…………………………………………………………………….
Armen onder of boven……………………………………………………………
Volledige armen……………………………………………………………………
Borst……………………………………………………………………………….

30.00€
30.00€
50.00€
12.00€
35.00€
25.00€
50.00€

8.50€

6.00€
8.50€
7.00€

12.50€
6.50€

12.50€
12.00€
10.00€
12.00€
25.00€
28.00€
15.00€
17.00€
30.00€
15.00€
25.00€
17.00€
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                                                                                                                            21.00€
                                                                                                                            30.00€

Wil jij ook 24/7 de ideale wimpers ?
Wimperextensions geven je wimpers die perfect opgemaakte uitstraling

zonder elke dag in de weer te hoeven met wimperkruller of mascara

   Wimperverlenging, lifting & extensions

Wimperlifting (blijft 5 tot 7 weken).................................................................             47.50€
Wimperlifting met kleuren (mascara effect)....................................................                         52.50€
Wimper extensions (losse haartjes one-by-one, 2D, 3D..................................               110.00€
Bijwerking na 3 weken.....................................................................................             38.50€              
Bijwerking na 4 weken.....................................................................................             50.00€
Bijwerking na 5 weken.....................................................................................             55.00€

   Nail Studio (manicure, handverzorging, gel & acrylnagels) 



Permanente make-up
-Er altijd verzorgd uitzien, zelfs tijdens het zwemmen, sauna….
-Geen uitlopers, irritatie of allergische reacties meer aan de ogen

-Om te accentueren maar ook om te corrigeren
-Ideale oplossing voor dames met een bril of contactlenzen

Bij permanente make-up worden eyeliners, lipliners
of wenkbrauwen permanent aangebracht.
Naast de cosmetische toepassingen wordt permanente make-
up veelvuldig toegepast in de medische wereld.
één van de belangrijkste toepassingen is het pigmenteren van
het tepelhof, na borst reconstructie of borst besparende opera-
tie kan men met permanente make-up een geheel nieuwe en
natuurlijke tepelhof worden aangebracht.

Navada werkt samen met een professioneel en ervaren
PMU specialiste die zowel op nationaal als internationaal
haar onnavolgbare kwaliteiten heeft bewezen

De volledige prijslijst vindt u terug op onze website
http://www.navada.eu/permanentemakeup

Nail Studio (manicure, handverzorging, gelnagels)

Manicure……………………………………………………………………
manicure + handverzorging………………………………………………..
Manicure + luxe handverzorging (paraffinebad)…………………………..
Lakken……………………………………………………………………..
French manicure……………………………………………………………
Gellac French………………………………………………………………
Gellac Full color…………………………………………………………..
Gel of acryl op natuurlijke nagel…………………………………………..
Nieuwe set Gel of acryl Naturel ………………………………………….
Nieuwe set Gel of acryl French……………………………………………
Nieuwe set fantasie of color gel……………………………………………
Bijwerking naturel of french……………………………………………….
Bijwerking color gel……………………………………………………….
Afhalen van gel of acryl + verzorging……………………………………..
Herstel van 1 nagel…………………………………………………………
Nail art, Glitters, Stickers…………………………………………………..
Steentjes………………………………………………...……….........vanaf

12.00€
24.00€
30.00€

5.00€
21.00€
20.00€
22.50€
25.00€
37.50€
45.00€
55.00€
30.00€
30.00€
15.00€
6.00€
0,50€

3D Nail art …………………………………………………………...vanaf 2,50€
0.80€
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E-light HUIDVERSTRAKKING (verjonging)
E-light Anti-aging behandelingen helpen ook bij het herstel van de stevigheid van de huid die
door de tijd verloren is gegaan. Door het forceren van de huid door middel van deze behandeling
zal er meer collageen geproduceerd worden waardoor de huid strakker wordt getrokken

E-LIGHT ( laser) Behandelingen

E-light is ook de oplossing voor meerdere huidproblemen
heeft u problemen met o.a: couperose, ouderdomsvlekken,
sproeten, pigmentvlekken, rimpels, kraaienpootjes

70.00€
195.00€
355.00€
125.00€
345.00€
630.00€

70.00€
195.00€
355.00€

40.00€
110.00€
205.00€

E-Light HUIDVERBETERING

acné gelaat.................................................................................................................. ..... 99.00€
acné gelaat 6x............................................................................................................... ... 475.00€
acné nek / hals.............................................................................................................. ... 99.00€
acné nek / hals 6x........................................................................................................... . 475.00€
acné rug..................................................................................................................... ...... 149.00€
acné rug 6x.................................................................................................................. .... 715.00€
acné schouders............................................................................................................... .. 99.00€
acné schouders 6x............................................................................................................ 475.00€
couperose gans het gelaat................................................................................................ 129.00€
couperose gans het gelaat 3x........................................................................................... 359.00€
couperose gans het gelaat 6x........................................................................................... 649.00€
couperose neus............................................................................................................... . 39.00€
couperose neus 3x........................................................................................................... 109.00€
couperose neus 6x........................................................................................................... 199.00€
couperose wangen incl. jukbeenderen............................................................................. 49.00€
couperose wangen incl. jukbeenderen 3x........................................................................ 135.00€
couperose wangen incl. jukbeenderen 6x........................................................................ 250.00€
Littekenverbetering......................................................................................................... poa
pigmentatie en sproeten.................................................................................................. poa
spider naevi (spinnetjes)................................................................................................. 20.00€

Gelaat....................................................................................................................... ....
gelaat 3x.................................................................................................................... ...
gelaat 6x.................................................................................................................... ...
gelaat + hals + decolté.................................................................................................
gelaat + hals + decolté 3x...........................................................................................
gelaat + hals + decolté 6x...........................................................................................
Decolté...................................................................................................................... ...
Decolté...................................................................................................................... ...
Decolté...................................................................................................................... ...
Hals......................................................................................................................... .....
hals 3x..................................................................................................................... ....
hals 6x.........................................................................................................................
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Microdermabrasie
Crystal peel 1 sessie......................................................... ....
Crystal peel 3 sessies....................................................... .....
Crystal peel 6 sessies....................................................... .....
Crystal peel gelaat + decolté 1 sessie.............................. ....
Crystal peel gelaat + decolté 3 sessies............................ ....
Crystal peel gelaat + decolté 6 sessies............................. .....

95.00€
265.00€
480.00€
165.00€
465.00€
870.00€

75.00€
205.00€
360.00€
125.00€
345.00€
630.00€

Diamond peel 1 sessie.................................................. .......
Diamond peel 3 sessies................................................ .......
Diamond peel 6 sessies................................................ .......
Diamond peel gelaat + decolté 1 sessie........................ .......
Diamond peel gelaat + decolté 3 sessies...................... .......
Diamond peel gelaat + decolté 6 sessies...................... .......

Lifting - Mesolift

MESOPORATIE: De nieuwste ontwikkeling in esthetische verzorgingen start daar
waar andere behandelingen stoppen.

Mesolift / mesoporatie gelaat………………………………………………………………….......
Mesolift / mesoporatie gelaat x3............................................................................................. ........
Mesolift / mesoporatie gelaat x5............................................................................................. ........

Rimpelopvulling  - Botox & fillers (Radiesse - Restylane)

89.00€
227.00€
356.00€

Navada verwijst door naar de esthetische arts
voor het Lokaal opvullen van rimpels
De exacte kosten van deze behandelingen kunnen enkel bepaald
worden tijdens een persoonlijke consultatie bij de arts zelf.
Wilt u meteen een prijsindicatie?
Dan kan u (telefonisch) contact opnemen met onze balie.

De informatie over Botox ® behandelingen zijn louter informatief .
Enkel een arts is bevoegd om de patiënt te adviseren omtrent de behandelingen.
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Alle zones mogelijk, de volledige 
prijslijst  vindt u terug op onze 
website.

Voetverzorging (pedicure– podologie)

Pedicure……………………………………………………………………………

Medische pedicure 1/2 uur…………………………………………………………
Likdoorns, ingegroeide nagels, podothechnieken.........................................................................
Medische of cosmetische pedicure per 10 minuten extra tijd..............................           7.50€
Luxe voetverzorging + relaxerende massage + paraffine bad……………………...
Voetreflexologie…………………………………………………………………….
Gel op teennagels incl. mini pedicure ( french of color) …….........…………….…
Gellac op teennagels incl mini pedicure (french of color)…………………………
Lakken……………………………………………………………………………...

22.50€

27.50€

49.00€
50.00€
45.00€
35.00€
9.00€

Epilaties / Waxen voor haar ‘n hem

Haar

Hem
Waxen borsthaar………………………………………
Waxen buik……………………………………………
Waxen borst + buik……………………………………
Waxen oksels………………………………………….
Waxen rug……………………………………………..
Waxen schouders………………………………………
Waxen rug + schouders………………………………..
Wenkbrauwen correctie………………………………..

     Meer informatie over ontharen ? …… www.navada.be

Epilatie wenkbrauwen …………………………………………………………….
Modeleren wenkbrauwen……………..………………………................................

Oksels………………………………………………………………………………        
Bikinilijn……………………………………………………………………………
Stringlijn………………………………………………………………...…………
Brasilian…………………………………………………………………………….

Bilnaad…………………………………………………………..………………….
Benen onder of boven…………………………………………………….………..
Volledige benen…………………………………………………………………….
Armen onder of boven……………………………………………………………...
Volledige armen……………………………………………………………………

     32.50€
32.50€

     53.00€
     17,50€
     37.50€
     27.50€

53.00€

          Billen + bilnaad............................................................. 45.00€
     Boyzilian........................................................................ 55.00€

11.00€

Kin…………………………………………………………………………………. 
Wangen…………………………………………………………………………….. 

     Bovenlip……………………………………………………………………............ 
Bovenlip + kin……………………………………………………………………..  

Hollywood (= alles weg)…………………………………………………………... 

Borst………………………………………………………………………………. 
6
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Spa pedicure……………………………………………………………………….    29.50€

Voetverzorging  (pedicure - podologie)

Epilaties / Waxen voor haar  &  hem

Hem

Haar
  9.00€

                                                                                                                                                 11.00€ 
  10.00€

12.50€
  9.00€
17.00€
17.00€

                                                      17.00€
                                                                                                                                       .         17.00€

28.00€
30.00€
19.00€

                       21.00€
35.00€
17.50€
27.00€
19.00€



GEZ
Wenkbrauw tussenstuk……………………
Bovenlip, wangen of kin………………….
Hele gezicht………………………........….
Baardstreek (volledig)…………………….
BOVENLICHAAM_______
Oksels………………………..……………
Schouders………..………………………..
Nek of hals..………………………………
Borstkas man……...........................…...…
Buik……………….………………………
Borst + buik……….………………………
Bovenrug of onderrug ……....……………
Hele rug……..…………………………….
HAND & ARMEN______________________________________
Handen…………….………………………
Bovenarm….………………………………
Onderarm……..……………………………
Hele armen………..……………………….
BIKINILIJN & BENEN_________________________________
Bikinilijn Standaard ( = string).....…………
Brazilian (enkel streepje)…..………………
Hollywood (alles weg)………..……………
Bovenbenen………………...………………
Onderbenen………………...………………
Benen volledig………..……………………
Billen incl. bilnaad...…....………………….
Zwembroeklijn (man)…………....…………
Zwembroeklijn + schaamstreek + testikels...

ICHT __________________________ __ ___

Definitieve ontharing   (ipl laser - E-light - SHR)

7

Anti-aging, huidverjonging & huidproblemen

Expert behandelingen Voor &

GRAPE CELL RAH: Phyto-stamcel -therapie
Een nieuwe dimensie in huidverzorging dankzij research en wetenschap.
Het nieuwste revolutionaire middel voor celregeneratie en huidbescherming.
Phyto-stamcellen zorgen voor een natuurlijk herstel van het DNA.
De huid wordt voelbaar en zichtbaar fris, stevig en krijgt een jeugdigere uitstraling!
Je zal stralen zoals nooit voorheen!

90 min. durende verzorging met stamcellen
Grape Cell RAH Booster
Grape Cell RAH Cream
Grape Cell RAH Fluid
Grape Cell RAH Fruit gel
Grape Cell Rah kuurbehandeling (4 x) incl.
pakket voor de thuisverzorging

€ 95.00
€ 59.80
€ 66.00
€ 59.00
€ 58.80

€ 550.00

€ 69.00
€ 99.00
€ 279.00
€ 99.00
€ 279.00
€ 539.00
€ 99.00
€ 185.00
€ 495.00
€ 940.00
€ 279.00

Chemische peelings
glycopeel (in combinatie met mesotherapie)
tca peel (tegen diepe rimpels)
tca peel (tegen diepe rimpels) 3x
yellow peel / glycopeel decolté
yellow peel / glycopeel decolté 3x
yellow peel / glycopeel decolté 6x
yellow peel / glycopeel gelaat
yellow peel / glycopeel gelaat + decolté
yellow peel / glycopeel gelaat + decolté 3x
yellow peel / glycopeel gelaat + decolté 6x
yellow peel / glycopeel gelaat 3x
yellow peel / glycopeel gelaat 6x
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Indien u niet geschoren bent zijn wij genoodzaakt een vergoeding van 10 tot 15 euro aan te rekenen. 
De bovenstaande prijzen zijn reeds onze prijzen met korting.

Andere zones mogelijk. Prijzen kunnen mogelijks variëren afhankelijk van uw persoonlijke 
haargroei. Gemiddeld zijn er om de 4 tot 8 weken, 5 tot 10 behandelingen nodig. Het aantal 

behandeling is afhankelijk van het gekozen toestel en kan verschillen per individu.
Vanaf 3 zones krijgt u 10% extra korting. Zie de volledige prijslijst op www.navada.be 
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Nooit meer scheren, harsen of waxen…geen last meer van irritaties en ingegroeide haartjes?
Door definitieve ontharing bent u niet langer gebonden aan deze tijdelijke ontharingsmethodes

Bij Navada is definitieve ontharing aan betaalbare prijzen nu binnen ieders handbereik!
Wij bieden u de beste kwaliteit aan gegarandeerd de laagste prijs !

Navada is dé nummer 1 in definitieve ontharing voor dames en heren.
Onze apparaten beschikken over de unieke technieken die ook effectief zijn bij blond, rood en grijs haar
als ook voor de donkere of gebruinde huid. En dit als enig schoonheidsinstituut in België !!

Wij werken met de allernieuwste apparatuur en beschikken over 3 verschillende lasermethodes.
Zoals een IPL met Xenon- lichtflitsen , ELOS techniek (e-light : IPL + radiofrequente )
en de unieke SHR (super hair removal) het meest innovatieve systeem op het gebied van
definitieve ontharing. Een state-of-the art procedure, die speciaal ontworpen is om ongewenst 
haar te verwijderen op een snellere en meer comfortabele manier t.o.v. ipl of laser ontharing.

Voordelen van SHR ontharen t.o.v. 
lasers / IPL/ VPL/Elos en andere  systemen

De klassieke methodes (laser, ipl,vpl,cpl…) richten zich op melanine in de haartjes.
Het doel van het SHR systeem is voornamelijk het eiwit in de stamcellen die nieuwe haren
produceren definitief te verwijderen De groeifase van de haartjes is niet meer belangrijk want 
het eiwit in de stamcellen is in elke fase aanwezig. De vervolgbehandelingen kunnen dus veel  
sneller achter elkaar plaatsvinden! (om de 3 weken) Geschikt voor alle huidtypes & haar-
tinten als ook voor de gebruinde huid .(Afrikaanse huidtypen , zongebruind, zonnebank gebruind)
Door middel van bewegende behandelmethode bereiken we alle plaatsen
Veilige en zachte behandelingen gegarandeerd

Voor verder vragen bekijk onze pagina http://www.navada.eu/definitieve_ontharing hier vindt u
de meeste vragen en antwoorden. Indien u nog vragen heeft beantwoorden wij u deze graag!

Overtuigd ? Maak snel een afspraak 03/541.43.46
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Wij garanderen je onmiddellijk 
zichtbaar en voelbaar resultaat met

een absolute
schoonheidsbeleving

Ontdek de balans tussen uw innerlijke en uiterlijke schoonheid….
tussen dat wat men ziet, ervaart en voelt

Basisverzorging 45 min
Phyto - energie behandeling 60 min
White thea Balance behandeling 75 min
White thea cleanness intense behandeling voor acne 75 min
White thea couperose behandeling 75 min
Anti-age behandeling met Q10, vit C,retinol, isoflavone 75 min
Anti-age Special “Botox like” tension stop, eye & facelift 90 min
Anti-age Special hyaluronzuur met color sonic lichttherapie
en ultrasoon + eye contour 90 min

Cell fit behandeling (vb. herstel na operatie) 90 min
Eye-shot (extra oogverzorging )

HUIDVERZORGING “OP MAAT”
Sofri combineert de meest geavanceerde actieve huidverzorgingsproducten met de hoogst

kwalitatieve professionele technieken, oosterse behandelingsmethoden, licht en kleurentherapie.
Gelaatsverzorgingen naar keuze steeds aangepast aan uw persoonlijke behoefte.

Huidanalyse en professioneel verzorgingsadvies met een persoonlijk huidpaspoort.

40.00€
45.00€
52.00€
52.00€
52.00€
59.00€
65.00€

99.00€
79.00€
15.00€

59.00€
65.00€
55.00€
55.00€
55.00€
58.00€
65.00€

Color Energy - Holistische totaalaanpak van het gelaat

ROOD: power opbouwende behandeling 75 min
ORANGE: lifting behandeling 90 min
GEEL: antiseptische behandeling 75 min
GROEN: evenwicht herstellende behandeling 75 min
BLAUW: kalmerende behandeling 75 min
INDIGO: intensieve hydraterende behandeling 75 min
VIOLET: verwenbehandeling voor de hoogste eisen 90 min

Gelaatsverzorgingen
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Definitieve ontharing  (IPL/SHR - Diode Ice+ Laser)

4+1Gratis

15.00
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50.00
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200.00 

   236.00
   320.00
   359.00
   639.00
   636.00
 1099.00
   399.00
   259.00
   799.00 

36.00
45.00

SHR           Pakket       Diode Laser         Pakket  
                      6 sessies      ice+ Platina

Navada
Nieuwe stempel



GEZICHT _____________________________________________
Wenkbrauw tussenstuk………………………………………………
Bovenlip, wangen of kin…………………………………………….
Hele gezicht………………………………………………………….
Baardstreek (volledig)……………………………………………….
BOVENLICHAAM_____________________________________
Oksels………………………………………………………………
Schouders…………………………………………………………..
Nek…………………………………………………………………
Borstkas man………………………………………………………
Buik…………………………………………………………………
Borst + buik…………………………………………………………
Bovenrug of onderrug ………………………………………………
Hele rug…………………………………………………………….
HAND & ARMEN______________________________________
Handen………………………………………………………………
Bovenarm……………………………………………………………
Onderarm……………………………………………………………
Hele armen………………………………………………………….
BIKINILIJN & BENEN_________________________________
Bikinilijn Standaard ( = string)………………………………………
Brazilian (enkel streepje)……………………………………………
Hollywood (alles weg)………………………………………………
Bovenbenen…………………………………………………………
Onderbenen…………………………………………………………
Benen volledig………………………………………………………
Billen……………………………………………………………….
Zwembroeklijn (man)………………………………………………
Zwembroeklijn + schaamstreek + testikels…………………………

IPL/E-Light
10.00€
20.00€
50.00€
50.00€

35.00€
40.00€
25.00€
60.00€
60.00€

120.00€
60.00€

120.00€

40.00€
60.00€
50.00€

100.00€

40.00€
60.00€
70.00€

120.00€
105.00€
225.00€
75.00€
40.00€

145.00€

SHR
15.00€
27.50€
65.00€
65.00€

42.50€
52.50€
33.50€
77.50€
77.50€

155.00€
77.50€

155.00€

50.00€
75.00€
65.00€

130.00€

50.00€
70.00€
80.00€

152.50€
135.00€
277.50€
82.50€
55.00€

187.50€

De rode prijzen zijn reeds onze prijzen met korting.
Andere zones mogelijk, zie de volledige prijslijst op www..navada.eu.

Prijzen zijn per behandeling en kunnen variëren afhankelijk van uw persoonlijke haargroei.
Gemiddeld zijn er 6 tot 8 behandelingen nodig om het gewenst resultaat te bekomen.

Indien u zes sessies vastlegt en vooraf betaalt, ontvangt u 10% korting.

Definitieve ontharing (ipl laser - E-light - SHR)

7

Anti-aging, huidverjonging & huidproblemen

Expert behandelingen Voor &

GRAPE CELL RAH: Phyto-stamcel -therapie
Een nieuwe dimensie in huidverzorging dankzij research en wetenschap.
Het nieuwste revolutionaire middel voor celregeneratie en huidbescherming.
Phyto-stamcellen zorgen voor een natuurlijk herstel van het DNA.
De huid wordt voelbaar en zichtbaar fris, stevig en krijgt een jeugdigere uitstraling!
Je zal stralen zoals nooit voorheen!

90 min. durende verzorging met stamcellen
Grape Cell RAH Booster
Grape Cell RAH Cream
Grape Cell RAH Fluid
Grape Cell RAH Fruit gel
Grape Cell Rah kuurbehandeling (4 x) incl.
pakket voor de thuisverzorging

€ 95.00
€ 59.80
€ 66.00
€ 59.00
€ 58.80

€ 550.00

€ 69.00
€ 99.00
€ 279.00
€ 99.00
€ 279.00
€ 539.00
€ 99.00
€ 185.00
€ 495.00
€ 940.00
€ 279.00

Chemische peelings
glycopeel (in combinatie met mesotherapie)
tca peel (tegen diepe rimpels)
tca peel (tegen diepe rimpels) 3x
yellow peel / glycopeel decolté
yellow peel / glycopeel decolté 3x
yellow peel / glycopeel decolté 6x
yellow peel / glycopeel gelaat
yellow peel / glycopeel gelaat + decolté
yellow peel / glycopeel gelaat + decolté 3x
yellow peel / glycopeel gelaat + decolté 6x
yellow peel / glycopeel gelaat 3x
yellow peel / glycopeel gelaat 6x

13

Let op ! Indien u niet geschoren bent zijn wij genoodzaakt een vergoeding aan te rekenen, 
afhankelijk van de zone 10 tot 15 euro.

11

Nooit meer scheren, harsen of waxen…geen last meer van irritaties en ingegroeide haartjes?
Bij Navada  is definitieve ontharing aan betaalbare prijzen nu binnen ieders handbereik!
Wij bieden u de beste kwaliteit aan gegarandeerd de laagste prijs 

Navada is dé nummer 1 in definitieve ontharing voor dames en heren.
Wij werken met de allernieuwste apparatuur en beschikken over verschillende lasermethodes.
Onze apparaten beschikken over de unieke technieken die ook effectief zijn bij blond, rood en grijs 
haar, alsook voor de donkere Negroïde of zongebruinde huid.

Voor verder vragen bekijk onze pagina http://www.navada.be/definitieve_ontharing hier vind u
de meeste vragen en antwoorden. Indien u nog vragen heeft beantwoorden wij u deze g raag!

8

Wij garanderen je onmiddellijk 
zichtbaar en voelbaar resultaat met

een absolute
schoonheidsbeleving

Ontdek de balans tussen uw innerlijke en uiterlijke schoonheid….
tussen dat wat men ziet, ervaart en voelt

Basisverzorging 45 min
Phyto - energie behandeling 60 min
White thea Balance behandeling 75 min
White thea cleanness intense behandeling voor acne 75 min
White thea couperose behandeling 75 min
Anti-age behandeling met Q10, vit C,retinol, isoflavone 75 min
Anti-age Special “Botox like” tension stop, eye & facelift 90 min
Anti-age Special hyaluronzuur met color sonic lichttherapie
en ultrasoon + eye contour 90 min

Cell fit behandeling (vb. herstel na operatie) 90 min
Eye-shot (extra oogverzorging )

HUIDVERZORGING “OP MAAT”
Sofri combineert de meest geavanceerde actieve huidverzorgingsproducten met de hoogst

kwalitatieve professionele technieken, oosterse behandelingsmethoden, licht en kleurentherapie.
Gelaatsverzorgingen naar keuze steeds aangepast aan uw persoonlijke behoefte.

Huidanalyse en professioneel verzorgingsadvies met een persoonlijk huidpaspoort.

40.00€
45.00€
52.00€
52.00€
52.00€
59.00€
65.00€

99.00€
79.00€
15.00€

59.00€
65.00€
55.00€
55.00€
55.00€
58.00€
65.00€

Color Energy - Holistische totaalaanpak van het gelaat

ROOD: power opbouwende behandeling 75 min
ORANGE: lifting behandeling 90 min
GEEL: antiseptische behandeling 75 min
GROEN: evenwicht herstellende behandeling 75 min
BLAUW: kalmerende behandeling 75 min
INDIGO: intensieve hydraterende behandeling 75 min
VIOLET: verwenbehandeling voor de hoogste eisen 90 min

Gelaatsverzorgingen

11
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     LASER/SHR  vs.  IPL

IPL is géén laser !
- Ontharen met IPL is in de regel minder effectief dan ontharen d.m.v. Laser.
Met een IPL zijn er meer behandelingen nodig, de behandeling lijkt in eerste       
instantie effectief,  maar het flitslicht is niet synchroon waardoor er relatief grotere 
kans bestaat op het teruggroeien van de haren.       
- Ontharen met een ipl staat er om bekend behoorlijk pijnlijk te kunnen zijn.

ller en mMet de innovatieve SHR technologie gaat de behandeling  weliswaar sne eer 
comfortabeler dan bij de klassieke methodes, toch en zeker op de intieme en gevoelige 
zones blijft het voor de meeste personen een onaangename tot pijnlijke behandeling.  
Door toepassing van de extra cryo behandeling (extreem verkoelen van de huid) is 
de ICE+ PLATINA nog comfortabeler dan de nu al nieuwste lasers met SHR 
techniek ! Door de dubbele koeling, voor en tijdens de behandeling geeft de ICE+ 
PLATINA de veiligste, meest pijnloze behandeling die er vandaag beschikbaar is. 



   Verwen, relax & wellness arrangementen 

Een verwendag bij Navada staat garant voor relaxatie 
zuivering en pure verwennerij. 

Na deze verwenbehandelingen heeft u het gevoel 
 herboren te zijn.  

WELLNESS VERWENDAG “RELAX”     1u45 
Verwelkoming met een drankje 
Intensieve lichaamspeeling 
Basis gelaatsverzorging 
Paraffine pakking van handen en voeten 

PRIJS : 95 euro

WELLNESS VERWENDAG “LOVE”   2u45 
Verwelkoming met een glaasje bubbels 
infrarood-sauna 
Duo candle-light massage met aromatische  
warme oliën 
duo gelaatsverzorging (Sofri color) 

PRIJS : 225 euro (per koppel)

WELLNESS VERWENDAG “ENERGETIC”   2u15 
Verwelkoming met een drankje 
infrarood-sauna 
intensieve lichaamspeeling 
lichaamsmassage 

PRIJS : 99 euro

WELLNESS VERWENDAG“ANTISTRESS” 3u 
Verwelkoming met een drankje 
Luxe gelaatsverzorging 
Ontspannende rug massage met Hot-stone 

PRIJS : 129 euro

MANAGER SPECIAL RELAX VOOR HEREN  1u45 
Hot-stone rug massage      
reiniging van de huid met borstelmassage      
peeling en wenkbrauwcorrectie 
aanbrengen van een intensief serum 
gelaat- hoofd- en nekmassage 

 Naturements masker volgens huidtype

PRIJS : 110 euro

WELLNESS VERWENDAG “INTENSE”   4u 
Verwelkoming met een drankje 
Infrarood-cabine 
Infrarood-massage 
Ontstuwende, ontgiftende, vaat verstevigende 
waterome pakking 
Uitgebreide gelaatsverzorging 
Ontgiftend voetbad 
Pedicure  & manicure 

  PRIJS : 205 euro

Wellness  "Ready for Holiday"    1u30 
Verwelkoming met een drankje 
Zonnebank 
Masserende scrub /peeling van het ganse lichaam 
Pedicure 

 PRIJS : 69 euro

Beauty verwendag "Go to the disco"   3u15 
Zonnebank 
Gelaatsverzorging "op maat" 
Manicure + french - gellack,  incl. glaasje Cava 
Teeth -whitening (Magic White) + aanbrengen
van Tandkristal   
(Geen beschadiging  aan eigen tand = tijdelijk) 
Avond Make-up 

PRIJS : 199 euro
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Welkom in Man’s World Gespecialiseerde behandelingen voor de man

DE MANNENHUID WIL OOK
VERWEND WORDEN!

Wil jij er gewoonweg goed, vitaal en verzorgd uitzien?

De “ruwe mannelijke bolster” Steeds actief, op het werk
bij het sporten, samen met vrienden en thuis… 
Bij al deze dagelijkse dingen blijft bij de man “het ontspannen”
vaak achterwege, de gevolgen weerspiegelen zich in het gelaat

door vaak zichtbare tekenen van stress, slaaptekort, onevenwichtige voedingsgewoonten, milieu-
invloeden , zon , weersomstandigheden , enz... Nochtans zich goed in zijn vel voelen en een verzorgd
uiterlijk staat in het leven van de hedendaagse man steeds meer centraal.
Ontdekt de beauty- & wellness wereld voor jezelf !! 

Gelaatsverzorgingen
Basisbehandeling 45 min……………………………………………….
Intensive behandeling voor de onreine huid 60 min……………………
Intensief hydraterende behandeling 60 min……………………………
Pre-age behandeling met Hyaluronzuur & color sonic lichttherapie
75 min…………………………………………………………………..
Pre-age behandeling met Hyaluronzuur & color sonic lichttherapie 
Incl. hoofd & nekmassage 90 min……………………………………...
Lichaamsverzorging & relaxmassages
Scrub rug………………………………………………………………..
Scrub gans het lichaam…………………………………………………
Acne behandeling rug…………………………………………………..
Rug, schouder & nekmassage 30min…………………………………..
Anti-stress massage 75 min…………………………………………….
Relaxerende massage 75 min…………………………………………...
Lichaamsmassage 60 min………………………………………………
Hot-stone rug massage 30 min………………………………………….
Hot-stone lichaamsmassage 90 min…………………………………….
Candle-light rug-schouder & nek massage 30 min…………………….
Candle-light massage 75 min…………………………………………..
Ontharen / waxen
Wenkbrauw correctie…………………………………………………...
Waxen oksels…………………………………………………………...
Waxen schouders……………………………………………………….
Waxen rug……………………………………………………………...
Waxen schouders + rug…………………………………………………
Waxen borsthaar………………………………………………………..
Waxen buik……………………………………………………………..
Waxen borst + buik……………………………………………………..

Wenst u nooit meer te scheren, harsen of waxen…geen last meer van irritaties en ingegroeide haartjes?
Door definitieve ontharing bent u niet langer gebonden aan deze tijdelijke ontharingsmethodes 

Meer informatie en prijzen zie definitieve ontharing

40.00€
52.00€
52.00€

85.00€

95.00€

20.00€
40.00€
50.00€
25.00€
55.00€
55.00€
50.00€
32.00€
69.00€
30.00€
60.00€

8.50€
12.00€
25.00€
35.00€
50.00€
30.00€
30.00€
50.00€
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,Verwen, relax & wellness arrangementen

Een verwendag bij Navada staat garant voor relaxatie 
zuivering en pure verwennerij.

Na deze verwenbehandelingen heeft u het gevoel
herboren te zijn.

WELLNESS VERWENDAG “RELAX” 1u45
Verwelkoming met een drankje
Intensieve lichaamspeeling
Basis gelaatsverzorging
Paraffine pakking van handen en voeten

PRIJS : 80 euro

WELLNESS VERWENDAG “LOVE” 2u45
Verwelkoming met een glaasje bubbels
infrarood-sauna
Duo candle-light massage met aromatische
warme oliën
duo gelaatsverzorging (Sofri color)

PRIJS : 195 euro (per koppel)

WELLNESS VERWENDAG “ENERGETIC” 2u15
Verwelkoming met een drankje
infrarood-sauna
intensieve lichaamspeeling
lichaamsmassage

PRIJS : 90 euro

WELLNESS VERWENDAG“ANTISTRESS” 3u
Verwelkoming met een drankje
Luxe gelaatsverzorging
Ontspannende rug massage met Hot-stone

PRIJS : 125 euro

MANAGER SPECIAL RELAX VOOR HEREN 1u45
Hot-stone rug massage
reiniging van de huid met borstelmassage
peeling en wenkbrauwcorrectie
aanbrengen van een intensief serum
gelaat- hoofd- en nekmassage
naturements masker volgens huidtype

PRIJS : 100 euro

WELLNESS VERWENDAG “INTENSE” 4u
Verwelkoming met een drankje
Infrarood-cabine
Infrarood-massage
Ontstuwende, ontgiftende, vaat verstevigende
waterome pakking
Uitgebreide gelaatsverzorging
Ontgiftend voetbad
Pedicure & manicure

PRIJS : 190 euro

Wellness "Ready for Holliday" 1u30
Verwelkoming met een drankje
Zonnebank
Masserende scrub /peeling van het ganse lichaam
Pedicure

PRIJS : 60 euro

Beauty verwendag "Go to the disco" 3u15
Zonnebank
Gelaatsverzorging "op maat"
Manicure + french - gellack, incl. glaasje Cava
Teeth - whitening (Magic White) + aanbrengen
van Tandkristal
(Geen beschadiging aan eigen tand = tijdelijk)
Avond Make-up

PRIJS : 220 euro
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 Welkom in Man’s World Gespecialiseerde behandelingen voor de man

DE MANNENHUID WIL OOK
VERWEND WORDEN!

Wil jij er gewoonweg goed, vitaal en verzorgd uitzien?

De “ruwe mannelijke bolster” Steeds actief, op het werk
bij het sporten, samen met vrienden en thuis… 
Bij al deze dagelijkse dingen blijft bij de man “het ontspannen”
vaak achterwege, de gevolgen weerspiegelen zich in het gelaat

door vaak zichtbare tekenen van stress, slaaptekort, onevenwichtige voedingsgewoonten, milieu-
invloeden , zon , weersomstandigheden , enz... Nochtans zich goed in zijn vel voelen en een verzorgd
uiterlijk staat in het leven van de hedendaagse man steeds meer centraal.
Ontdekt de beauty- & wellness wereld voor jezelf !! 

Gelaatsverzorgingen
Basisbehandeling 45 min……………………………………………….
Intensive behandeling voor de onreine huid 60 min……………………
Intensief hydraterende behandeling 60 min……………………………
Pre-age behandeling met Hyaluronzuur & color sonic lichttherapie
75 min…………………………………………………………………..
Pre-age behandeling met Hyaluronzuur & color sonic lichttherapie 
Incl. hoofd & nekmassage 90 min……………………………………...
Lichaamsverzorging & relaxmassages
Scrub rug………………………………………………………………..
Scrub gans het lichaam…………………………………………………
Acne behandeling rug…………………………………………………..
Rug, schouder & nekmassage 30min…………………………………..
Anti-stress massage 75 min…………………………………………….
Relaxerende massage 75 min…………………………………………...
Lichaamsmassage 60 min………………………………………………
Hot-stone rug massage 30 min………………………………………….
Hot-stone lichaamsmassage 90 min…………………………………….
Candle-light rug-schouder & nek massage 30 min…………………….
Candle-light massage 75 min…………………………………………..
Ontharen / waxen
Wenkbrauw correctie…………………………………………………...
Waxen oksels…………………………………………………………...
Waxen schouders……………………………………………………….
Waxen rug……………………………………………………………...
Waxen schouders + rug…………………………………………………
Waxen borsthaar………………………………………………………..
Waxen buik……………………………………………………………..
Waxen borst + buik……………………………………………………..

Wenst u nooit meer te scheren, harsen of waxen…geen last meer van irritaties en ingegroeide haartjes?
Door definitieve ontharing bent u niet langer gebonden aan deze tijdelijke ontharingsmethodes 

Meer informatie en prijzen zie definitieve ontharing

40.00€
52.00€
52.00€

85.00€

95.00€

20.00€
40.00€
50.00€
25.00€
55.00€
55.00€
50.00€
32.00€
69.00€
30.00€
60.00€

8.50€
12.00€
25.00€
35.00€
50.00€
30.00€
30.00€
50.00€

10

059-0001 Navada prijslijst01.indd   10 17/03/15   14:50

Verwen, Relax & Wellness arrangementen



Verwen, relax & wellness arrangementen

Een verwendag bij Navada staat garant voor relaxatie 
zuivering en pure verwennerij.

Na deze verwenbehandelingen heeft u het gevoel
herboren te zijn.

WELLNESS VERWENDAG “RELAX” 1u45
Verwelkoming met een drankje
Intensieve lichaamspeeling
Basis gelaatsverzorging
Paraffine pakking van handen en voeten

PRIJS : 80 euro

WELLNESS VERWENDAG “LOVE” 2u45
Verwelkoming met een glaasje bubbels
infrarood-sauna
Duo candle-light massage met aromatische
warme oliën
duo gelaatsverzorging (Sofri color)

PRIJS : 195 euro (per koppel)

WELLNESS VERWENDAG “ENERGETIC” 2u15
Verwelkoming met een drankje
infrarood-sauna
intensieve lichaamspeeling
lichaamsmassage

PRIJS : 90 euro

WELLNESS VERWENDAG“ANTISTRESS” 3u
Verwelkoming met een drankje
Luxe gelaatsverzorging
Ontspannende rug massage met Hot-stone

PRIJS : 125 euro

MANAGER SPECIAL RELAX VOOR HEREN 1u45
Hot-stone rug massage
reiniging van de huid met borstelmassage
peeling en wenkbrauwcorrectie
aanbrengen van een intensief serum
gelaat- hoofd- en nekmassage
naturements masker volgens huidtype

PRIJS : 100 euro

WELLNESS VERWENDAG “INTENSE” 4u
Verwelkoming met een drankje
Infrarood-cabine
Infrarood-massage
Ontstuwende, ontgiftende, vaat verstevigende
waterome pakking
Uitgebreide gelaatsverzorging
Ontgiftend voetbad
Pedicure & manicure

PRIJS : 190 euro

Wellness "Ready for Holliday" 1u30
Verwelkoming met een drankje
Zonnebank
Masserende scrub /peeling van het ganse lichaam
Pedicure

PRIJS : 60 euro

Beauty verwendag "Go to the disco" 3u15
Zonnebank
Gelaatsverzorging "op maat"
Manicure + french - gellack, incl. glaasje Cava
Teeth - whitening (Magic White) + aanbrengen
van Tandkristal
(Geen beschadiging aan eigen tand = tijdelijk)
Avond Make-up

PRIJS : 220 euro
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Welkom in Man’s World Gespecialiseerde behandelingen voor de man

DE MANNENHUID WIL OOK
VERWEND WORDEN!

Wil jij er gewoonweg goed, vitaal en verzorgd uitzien?

De “ruwe mannelijke bolster” Steeds actief, op het werk
bij het sporten, samen met vrienden en thuis… 
Bij al deze dagelijkse dingen blijft bij de man “het ontspannen”
vaak achterwege, de gevolgen weerspiegelen zich in het gelaat

door vaak zichtbare tekenen van stress, slaaptekort, onevenwichtige voedingsgewoonten, milieu-
invloeden , zon , weersomstandigheden , enz... Nochtans zich goed in zijn vel voelen en een verzorgd
uiterlijk staat in het leven van de hedendaagse man steeds meer centraal.
Ontdekt de beauty- & wellness wereld voor jezelf !! 

Gelaatsverzorgingen
Basisbehandeling 45 min……………………………………………….
Intensive behandeling voor de onreine huid 60 min……………………
Intensief hydraterende behandeling 60 min……………………………
Pre-age behandeling met Hyaluronzuur & color sonic lichttherapie
75 min…………………………………………………………………..
Pre-age behandeling met Hyaluronzuur & color sonic lichttherapie 
Incl. hoofd & nekmassage 90 min……………………………………...
Lichaamsverzorging & relaxmassages
Scrub rug………………………………………………………………..
Scrub gans het lichaam…………………………………………………
Acne behandeling rug…………………………………………………..
Rug, schouder & nekmassage 30min…………………………………..
Anti-stress massage 75 min…………………………………………….
Relaxerende massage 75 min…………………………………………...
Lichaamsmassage 60 min………………………………………………
Hot-stone rug massage 30 min………………………………………….
Hot-stone lichaamsmassage 90 min…………………………………….
Candle-light rug-schouder & nek massage 30 min…………………….
Candle-light massage 75 min…………………………………………..
Ontharen / waxen
Wenkbrauw correctie…………………………………………………...
Waxen oksels…………………………………………………………...
Waxen schouders……………………………………………………….
Waxen rug……………………………………………………………...
Waxen schouders + rug…………………………………………………
Waxen borsthaar………………………………………………………..
Waxen buik……………………………………………………………..
Waxen borst + buik……………………………………………………..

Wenst u nooit meer te scheren, harsen of waxen…geen last meer van irritaties en ingegroeide haartjes?
Door definitieve ontharing bent u niet langer gebonden aan deze tijdelijke ontharingsmethodes 

Meer informatie en prijzen zie definitieve ontharing

40.00€
52.00€
52.00€

85.00€

95.00€

20.00€
40.00€
50.00€
25.00€
55.00€
55.00€
50.00€
32.00€
69.00€
30.00€
60.00€

8.50€
12.00€
25.00€
35.00€
50.00€
30.00€
30.00€
50.00€
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Verwen, relax & wellness arrangementen

Een verwendag bij Navada staat garant voor relaxatie 
zuivering en pure verwennerij.

Na deze verwenbehandelingen heeft u het gevoel
herboren te zijn.

WELLNESS VERWENDAG “RELAX” 1u45
Verwelkoming met een drankje
Intensieve lichaamspeeling
Basis gelaatsverzorging
Paraffine pakking van handen en voeten

PRIJS : 80 euro

WELLNESS VERWENDAG “LOVE” 2u45
Verwelkoming met een glaasje bubbels
infrarood-sauna
Duo candle-light massage met aromatische
warme oliën
duo gelaatsverzorging (Sofri color)

PRIJS : 195 euro (per koppel)

WELLNESS VERWENDAG “ENERGETIC” 2u15
Verwelkoming met een drankje
infrarood-sauna
intensieve lichaamspeeling
lichaamsmassage

PRIJS : 90 euro

WELLNESS VERWENDAG“ANTISTRESS” 3u
Verwelkoming met een drankje
Luxe gelaatsverzorging
Ontspannende rug massage met Hot-stone

PRIJS : 125 euro

MANAGER SPECIAL RELAX VOOR HEREN 1u45
Hot-stone rug massage
reiniging van de huid met borstelmassage
peeling en wenkbrauwcorrectie
aanbrengen van een intensief serum
gelaat- hoofd- en nekmassage
naturements masker volgens huidtype

PRIJS : 100 euro

WELLNESS VERWENDAG “INTENSE” 4u
Verwelkoming met een drankje
Infrarood-cabine
Infrarood-massage
Ontstuwende, ontgiftende, vaat verstevigende
waterome pakking
Uitgebreide gelaatsverzorging
Ontgiftend voetbad
Pedicure & manicure

PRIJS : 190 euro

Wellness "Ready for Holliday" 1u30
Verwelkoming met een drankje
Zonnebank
Masserende scrub /peeling van het ganse lichaam
Pedicure

PRIJS : 60 euro

Beauty verwendag "Go to the disco" 3u15
Zonnebank
Gelaatsverzorging "op maat"
Manicure + french - gellack, incl. glaasje Cava
Teeth - whitening (Magic White) + aanbrengen
van Tandkristal
(Geen beschadiging aan eigen tand = tijdelijk)
Avond Make-up

PRIJS : 220 euro
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    DE MANNENHUID WIL OOK 
    VERWEND WORDEN! 

Wil jij er gewoonweg goed, vitaal en verzorgd uitzien? 

 De “ruwe mannelijke bolster” Steeds actief, op het werk 
 bij het sporten, samen met vrienden en thuis… 
 Bij al deze dagelijkse dingen blijft bij de man “het ontspannen” 
vaak achterwege, de gevolgen weerspiegelen zich in het gelaat 

door vaak zichtbare tekenen van stress, slaaptekort, onevenwichtige voedingsgewoonten, milieu-
invloeden , zon , weersomstandigheden , enz... Nochtans zich goed in zijn vel voelen en een verzorgd 
uiterlijk staat in het leven van de hedendaagse man steeds meer centraal. 
Ontdekt de beauty- & wellness wereld voor jezelf !! 

Gelaatsverzorgingen 
Basisbehandeling 45 min……………………………………………….
Intensive behandeling voor de onreine huid 60 min……………………
Intensief  hydraterende behandeling 75 min…………………………...                                                                                                          ....   75.00€
Pre-age behandeling met Hyaluronzuur & color sonic lichttherapie 
75 min………………………………………………………………          95.00€

       105.00€
Pre-age behandeling met Hyaluronzuur & color sonic lichttherapie 
Incl. hoofd & nekmassage 90 min……………………………………...
Lichaamsverzorging & relaxmassages 
Scrub rug…………………………………………………………….....
Scrub gans het lichaam………………………………………………

.

Acne behandeling rug……………………………………………….....
Rug, schouder & nekmassage 30min……………………………......…

  Relaxerde, anti-stress massage 75 min……………...…………...….....
Lichaamsmassage 60 min……………………………………………
Hot-stone rug massage 30 min……………………………………....…
Hot-stone lichaamsmassage 75 min…...……………………………….
Candle-light rug-schouder & nek massage 30min….………………....     35.00€
Candle-light massage 75 min……………………………………….....     70.00€
Ontharen / waxen 
Wenkbrauw correctie…………………………………………………...
Waxen oksels…………………………………………………………...
Waxen schouders……………………………………………………….
Waxen rug……………………………………………………………...    37.50€
Waxen schouders + rug…………………………………………………
Waxen borsthaar………………………………………………………..   32.50€
Waxen buik……………………………………………………………..
Waxen borst + buik……………………………………………………..

Boyzilian..................................................................................................   55.00€

 

Wenst u nooit meer te  scheren, harsen of waxen…geen last meer van irritaties en ingegroeide haartjes? 
Door definitieve ontharing bent u niet langer gebonden aan deze tijdelijke ontharingsmethodes 

Meer informatie en prijzen zie definitieve ontharing 

      49.00€
      62.00€

 

    25.00€
    50.00€

  54.00€
                               30.00€ 

          68.00€
    57.00€
 36.00€
 72.00€

   11.00€
      17.50€

27,50€ 

 50.00€

 32.50€
    53.00€

Billen + bilnaad........................................................................................   45.00€ 
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Nooit meer scheren, harsen of waxen…geen last meer van irritaties en ingegroeide haartjes?
Door definitieve ontharing bent u niet langer gebonden aan deze tijdelijke ontharingsmethodes

Bij Navada is definitieve ontharing aan betaalbare prijzen nu binnen ieders handbereik!
Wij bieden u de beste kwaliteit aan gegarandeerd de laagste prijs !

Navada is dé nummer 1 in definitieve ontharing voor dames en heren.
Onze apparaten beschikken over de unieke technieken die ook effectief zijn bij blond, rood en grijs haar
als ook voor de donkere of gebruinde huid. En dit als enig schoonheidsinstituut in België !!

Wij werken met de allernieuwste apparatuur en beschikken over 3 verschillende lasermethodes.
Zoals een IPL met Xenon- lichtflitsen , ELOS techniek (e-light : IPL + radiofrequente )
en de unieke SHR (super hair removal) het meest innovatieve systeem op het gebied van
definitieve ontharing. Een state-of-the art procedure, die speciaal ontworpen is om ongewenst 
haar te verwijderen op een snellere en meer comfortabele manier t.o.v. ipl of laser ontharing.

Voordelen van SHR ontharen t.o.v. 
lasers / IPL/ VPL/Elos en andere  systemen

De klassieke methodes (laser, ipl,vpl,cpl…) richten zich op melanine in de haartjes.
Het doel van het SHR systeem is voornamelijk het eiwit in de stamcellen die nieuwe haren
produceren definitief te verwijderen De groeifase van de haartjes is niet meer belangrijk want 
het eiwit in de stamcellen is in elke fase aanwezig. De vervolgbehandelingen kunnen dus veel  
sneller achter elkaar plaatsvinden! (om de 3 weken) Geschikt voor alle huidtypes & haar-
tinten als ook voor de gebruinde huid .(Afrikaanse huidtypen , zongebruind, zonnebank gebruind)
Door middel van bewegende behandelmethode bereiken we alle plaatsen
Veilige en zachte behandelingen gegarandeerd

Voor verder vragen bekijk onze pagina http://www.navada.eu/definitieve_ontharing hier vindt u
de meeste vragen en antwoorden. Indien u nog vragen heeft beantwoorden wij u deze graag!

Overtuigd ? Maak snel een afspraak 03/541.43.46
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Wij garanderen je onmiddellijk 
zichtbaar en voelbaar resultaat 

met een absolute
schoonheidsbeleving

Ontdek de balans tussen uw innerlijke en uiterlijke schoonheid….

Sofri basisverzorging 45 min.............................................................
Acne behandeling 75 min..................................................................
behandeling voor de onreine huid.....................................................
Intensief hydraterende behandeling 60 min.......................................
Kalmerende behandeling bij couperose 75 min.................................
Anti-age behandeling (met color sonic lichttherapie) 75 min......... 
Anti-age Special  met microdermabrasie peeling, hyaluronzuur 
met color sonic lichttherapie  90 min.............................................
Eye-shot (extra oogverzorging )........................................................

Sofri combineert de meest geavanceerde actieve huidverzorgingsproducten met de hoogst 
kwalitatieve professionele technieken, oosterse behandelingsmethoden, licht en kleurentherapie.

Gelaatsverzorgingen naar keuze steeds aangepast aan uw persoonlijke behoefte. 
Huidanalyse en professioneel verzorgingsadvies met een persoonlijk huidpaspoort.

49.00€
62.00€
62.00€
65.00€
70.00€
99.00€

110.00€
19.50€

tussen dat wat men ziet, ervaart en voelt

Color Energy - Holistische totaalaanpak van het gelaat
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Japanse gelaatsmassage “Ko Bi Do”

Deze unieke massage is een  bevorderende en stimulerende, maar vooral ontspannende massage 
van het hoofd en nekgebied.

Bij de massage wordt gewerkt met acupressuur, meridiaan-strijkingenen lymfedrainage.

De behandeling resulteert in:
- Facelift op natuurlijke wijze, jeugdige uitstraling
- Afremming van het verouderingsproces, verminderde fijne lijnen & rimpels
- Stimulatie van productie van collageen , verhoogde vitaliteit & persoonlijk evenwicht
- Verbeterde bloedcirculatie, zuurstof, lymfe en energiedoorstroming
- Verminderde stress & relaxatie
- Het verdwijnen van spanningshoofdpijn

Per  behandeling van  45 min. incl. thee....................................................................45.00€
Kuur van 3 behandelingen.......................................................................................110.00€
Kuur van 5 behandelingen.......................................................................................160.00€

De massage heeft al effect na 1 behandeling maar na een kuur wordt het resultaat optimaal 
bereikt. Een onderhoudsbeurt per maand behoudt het resultaat.
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ROOD:  power opbouwende behandeling  
 ORANGE: lifting behandeling        
GEEL: antiseptische behandeling   
GROEN: evenwicht herstellende behandeling 
BLAUW: kalmerende behandeling   
INDIGO: intensieve hydraterende behandeling  
VIOLET: verwenbehandeling voor de hoogste eisen   

Cosmeceuticals die werken...ontwikkeld i.s.m. artsen 
Met bewezen wetenschappelijk & medisch resultaat 

Voor een  toekomstgerichte gezonde huid !
Hoge dosis vitamines voor ieder huid(probleem).

Gelaatsverzorgingen   "op maat"
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Nooit meer scheren, harsen of waxen…geen last meer van irritaties en ingegroeide haartjes?
Door definitieve ontharing bent u niet langer gebonden aan deze tijdelijke ontharingsmethodes

Bij Navada is definitieve ontharing aan betaalbare prijzen nu binnen ieders handbereik!
Wij bieden u de beste kwaliteit aan gegarandeerd de laagste prijs !

Navada is dé nummer 1 in definitieve ontharing voor dames en heren.
Onze apparaten beschikken over de unieke technieken die ook effectief zijn bij blond, rood en grijs haar
als ook voor de donkere of gebruinde huid. En dit als enig schoonheidsinstituut in België !!

Wij werken met de allernieuwste apparatuur en beschikken over 3 verschillende lasermethodes.
Zoals een IPL met Xenon- lichtflitsen , ELOS techniek (e-light : IPL + radiofrequente )
en de unieke SHR (super hair removal) het meest innovatieve systeem op het gebied van
definitieve ontharing. Een state-of-the art procedure, die speciaal ontworpen is om ongewenst 
haar te verwijderen op een snellere en meer comfortabele manier t.o.v. ipl of laser ontharing.

Voordelen van SHR ontharen t.o.v. 
lasers / IPL/ VPL/Elos en andere  systemen

De klassieke methodes (laser, ipl,vpl,cpl…) richten zich op melanine in de haartjes.
Het doel van het SHR systeem is voornamelijk het eiwit in de stamcellen die nieuwe haren
produceren definitief te verwijderen De groeifase van de haartjes is niet meer belangrijk want 
het eiwit in de stamcellen is in elke fase aanwezig. De vervolgbehandelingen kunnen dus veel  
sneller achter elkaar plaatsvinden! (om de 3 weken) Geschikt voor alle huidtypes & haar-
tinten als ook voor de gebruinde huid .(Afrikaanse huidtypen , zongebruind, zonnebank gebruind)
Door middel van bewegende behandelmethode bereiken we alle plaatsen
Veilige en zachte behandelingen gegarandeerd

Voor verder vragen bekijk onze pagina http://www.navada.eu/definitieve_ontharing hier vindt u
de meeste vragen en antwoorden. Indien u nog vragen heeft beantwoorden wij u deze graag!

Overtuigd ? Maak snel een afspraak 03/541.43.46
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Wij garanderen je onmiddellijk 
zichtbaar en voelbaar resultaat met

een absolute
schoonheidsbeleving

Ontdek de balans tussen uw innerlijke en uiterlijke schoonheid….
tussen dat wat men ziet, ervaart en voelt

Basisverzorging 45 min
Phyto - energie behandeling 60 min
White thea Balance behandeling 75 min
White thea cleanness intense behandeling voor acne 75 min
White thea couperose behandeling 75 min
Anti-age behandeling met Q10, vit C,retinol, isoflavone 75 min
Anti-age Special “Botox like” tension stop, eye & facelift 90 min
Anti-age Special hyaluronzuur met color sonic lichttherapie
en ultrasoon + eye contour 90 min

Cell fit behandeling (vb. herstel na operatie) 90 min
Eye-shot (extra oogverzorging )

HUIDVERZORGING “OP MAAT”
Sofri combineert de meest geavanceerde actieve huidverzorgingsproducten met de hoogst

kwalitatieve professionele technieken, oosterse behandelingsmethoden, licht en kleurentherapie.
Gelaatsverzorgingen naar keuze steeds aangepast aan uw persoonlijke behoefte.

Huidanalyse en professioneel verzorgingsadvies met een persoonlijk huidpaspoort.

40.00€
45.00€
52.00€
52.00€
52.00€
59.00€
65.00€

99.00€
79.00€
15.00€

59.00€
65.00€
55.00€
55.00€
55.00€
58.00€
65.00€

Color Energy - Holistische totaalaanpak van het gelaat

ROOD: power opbouwende behandeling 75 min
ORANGE: lifting behandeling 90 min
GEEL: antiseptische behandeling 75 min
GROEN: evenwicht herstellende behandeling 75 min
BLAUW: kalmerende behandeling 75 min
INDIGO: intensieve hydraterende behandeling 75 min
VIOLET: verwenbehandeling voor de hoogste eisen 90 min

Gelaatsverzorgingen

11 12

059-0001 Navada prijslijst01.indd   13 17/03/15   14:50

Retipalm Acne 45min.......................................................................
                   Active (OPC) couperose behandeling  45min..................................

SOS behandeling (Psoriasis & eczeem) 45min................................
Retipalm Intense 45min....................................................................
Hoge dosis Panthenol geeft een kalmerende werking, incl. hydraterend masker  
Cell power  60min.............................................................................

           Energetische moleculen zorgen voor een sneller regeneratie, direct zichtbaar
resultaat, dieptereiniging met stoom, hydraterend masker & dagcrème 
Cell power anti-age75min.................................................................
Cell power beh. met extra vitamine booster en massage met speciaal serum

                                         Bio cell anti-age 75min.....................................................................
Cell power anti-age behandeling met bio cell masker. Het bevat een sterke 
dosis Hyaluron met extra mineralen
Extra lipzone......................................................................................
Extra eye zone of eye care behandeling............................................. 

Dermatologisch cosmeseutische behandelingen voor dames & heren

Express behandeling 25min.............................................................. 33.00€
58.00€
62.00€
57.50€
57.50€

79.00€

90.00€

110.00€

19.50€
19.50€

Anti-aging, huidverjonging & huidproblemen

Expert behandelingen Voor & 

De medische lijn van Retipalm wordt aanbevolen door specialisten & vele 
dermatologen als begeleidende therapie voor de verzorging van diabetes voeten, eczeem 

in het algemeen, psoriasis en rosacea. Vraag hier vrijblijvend meer informatie.



GEZICHT _____________________________________________
Wenkbrauw tussenstuk………………………………………………
Bovenlip, wangen of kin…………………………………………….
Hele gezicht………………………………………………………….
Baardstreek (volledig)……………………………………………….
BOVENLICHAAM_____________________________________
Oksels………………………………………………………………
Schouders…………………………………………………………..
Nek…………………………………………………………………
Borstkas man………………………………………………………
Buik…………………………………………………………………
Borst + buik…………………………………………………………
Bovenrug of onderrug ………………………………………………
Hele rug…………………………………………………………….
HAND & ARMEN______________________________________
Handen………………………………………………………………
Bovenarm……………………………………………………………
Onderarm……………………………………………………………
Hele armen………………………………………………………….
BIKINILIJN & BENEN_________________________________
Bikinilijn Standaard ( = string)………………………………………
Brazilian (enkel streepje)……………………………………………
Hollywood (alles weg)………………………………………………
Bovenbenen…………………………………………………………
Onderbenen…………………………………………………………
Benen volledig………………………………………………………
Billen……………………………………………………………….
Zwembroeklijn (man)………………………………………………
Zwembroeklijn + schaamstreek + testikels…………………………

IPL/E-Light
10.00€
20.00€
50.00€
50.00€

35.00€
40.00€
25.00€
60.00€
60.00€

120.00€
60.00€

120.00€

40.00€
60.00€
50.00€

100.00€

40.00€
60.00€
70.00€

120.00€
105.00€
225.00€
75.00€
40.00€

145.00€

SHR
15.00€
27.50€
65.00€
65.00€

42.50€
52.50€
33.50€
77.50€
77.50€

155.00€
77.50€

155.00€

50.00€
75.00€
65.00€

130.00€

50.00€
70.00€
80.00€

152.50€
135.00€
277.50€
82.50€
55.00€

187.50€

De rode prijzen zijn reeds onze prijzen met korting.
Andere zones mogelijk, zie de volledige prijslijst op www..navada.eu.

Prijzen zijn per behandeling en kunnen variëren afhankelijk van uw persoonlijke haargroei.
Gemiddeld zijn er 6 tot 8 behandelingen nodig om het gewenst resultaat te bekomen.

Indien u zes sessies vastlegt en vooraf betaalt, ontvangt u 10% korting.

Definitieve ontharing (ipl laser - E-light - SHR)

7

Filorga  Glycopeel (fruitzuurpeeling) gelaat ..................
Filorga  Glycopeel (in combinatie met mesotherapie)..... 
Kuur: 4 à 6 beurten met telkens max. 7 dagen tussen

13

Let op ! Indien u niet geschoren bent zijn wij genoodzaakt een vergoeding aan te rekenen, 
afhankelijk van de zone 10 tot 15 euro.
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KIS peeling
*De prijs bestaat uit de KIS peeling in de praktijk
(de gehele behandeling) en nabehandeling in de praktijk (na 5
dagen) en de producten voor thuis (voor 4 weken) om de huid
na te behandelen.

(kruidenpeeling)......................................

99.00€
80.00€

299.00€

Peelings
Aanbevolen bij probleemhuiden & huidveroudering. 
Uitermate doeltreffend bij: 
pigmentstoornissen, littekens, acné & grove poriën, grauwe huid, rokershuiden 
algemene rimpel behandeling. 

Overweegt u botox of fillers? Dit is de ideale voorbereiding voor uw huid om een 
nog beter resultaat te bekomen. Vraag gerust vrijblijvend meer advies hierover.

De werkzame ingrediënten van de KIS Peeling werken beter 
en veiliger dan bij klassiek kruiden scrubs tengevolge 
inkapseling van de werkzame stoffen in lecithine moleculen 
en de afwezigheid van emulgatoren.



GEZICHT _____________________________________________
Wenkbrauw tussenstuk………………………………………………
Bovenlip, wangen of kin…………………………………………….
Hele gezicht………………………………………………………….
Baardstreek (volledig)……………………………………………….
BOVENLICHAAM_____________________________________
Oksels………………………………………………………………
Schouders…………………………………………………………..
Nek…………………………………………………………………
Borstkas man………………………………………………………
Buik…………………………………………………………………
Borst + buik…………………………………………………………
Bovenrug of onderrug ………………………………………………
Hele rug…………………………………………………………….
HAND & ARMEN______________________________________
Handen………………………………………………………………
Bovenarm……………………………………………………………
Onderarm……………………………………………………………
Hele armen………………………………………………………….
BIKINILIJN & BENEN_________________________________
Bikinilijn Standaard ( = string)………………………………………
Brazilian (enkel streepje)……………………………………………
Hollywood (alles weg)………………………………………………
Bovenbenen…………………………………………………………
Onderbenen…………………………………………………………
Benen volledig………………………………………………………
Billen……………………………………………………………….
Zwembroeklijn (man)………………………………………………
Zwembroeklijn + schaamstreek + testikels…………………………

IPL/E-Light
10.00€
20.00€
50.00€
50.00€

35.00€
40.00€
25.00€
60.00€
60.00€

120.00€
60.00€

120.00€

40.00€
60.00€
50.00€

100.00€

40.00€
60.00€
70.00€

120.00€
105.00€
225.00€
75.00€
40.00€

145.00€

SHR
15.00€
27.50€
65.00€
65.00€

42.50€
52.50€
33.50€
77.50€
77.50€

155.00€
77.50€

155.00€

50.00€
75.00€
65.00€

130.00€

50.00€
70.00€
80.00€

152.50€
135.00€
277.50€
82.50€
55.00€

187.50€

De rode prijzen zijn reeds onze prijzen met korting.
Andere zones mogelijk, zie de volledige prijslijst op www..navada.eu.

Prijzen zijn per behandeling en kunnen variëren afhankelijk van uw persoonlijke haargroei.
Gemiddeld zijn er 6 tot 8 behandelingen nodig om het gewenst resultaat te bekomen.

Indien u zes sessies vastlegt en vooraf betaalt, ontvangt u 10% korting.

Definitieve ontharing (ipl laser - E-light - SHR)

7

Anti-aging, huidverjonging & huidproblemen

Expert behandelingen Voor &

GRAPE CELL RAH: Phyto-stamcel -therapie
Een nieuwe dimensie in huidverzorging dankzij research en wetenschap.
Het nieuwste revolutionaire middel voor celregeneratie en huidbescherming.
Phyto-stamcellen zorgen voor een natuurlijk herstel van het DNA.
De huid wordt voelbaar en zichtbaar fris, stevig en krijgt een jeugdigere uitstraling!
Je zal stralen zoals nooit voorheen!

90 min. durende verzorging met stamcellen
Grape Cell RAH Booster
Grape Cell RAH Cream
Grape Cell RAH Fluid
Grape Cell RAH Fruit gel
Grape Cell Rah kuurbehandeling (4 x) incl.
pakket voor de thuisverzorging

€ 95.00
€ 59.80
€ 66.00
€ 59.00
€ 58.80

€ 550.00

€ 69.00
€ 99.00
€ 279.00
€ 99.00
€ 279.00
€ 539.00
€ 99.00
€ 185.00
€ 495.00
€ 940.00
€ 279.00

Chemische peelings
glycopeel (in combinatie met mesotherapie)
tca peel (tegen diepe rimpels)
tca peel (tegen diepe rimpels) 3x
yellow peel / glycopeel decolté
yellow peel / glycopeel decolté 3x
yellow peel / glycopeel decolté 6x
yellow peel / glycopeel gelaat
yellow peel / glycopeel gelaat + decolté
yellow peel / glycopeel gelaat + decolté 3x
yellow peel / glycopeel gelaat + decolté 6x
yellow peel / glycopeel gelaat 3x
yellow peel / glycopeel gelaat 6x

13

Let op ! Indien u niet geschoren bent zijn wij genoodzaakt een vergoeding aan te rekenen, 
afhankelijk van de zone 10 tot 15 euro.
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Microdermabrasie
Microdermabrasie is een doeltreffende behandeling tegen huidveroudering. Door het 
verwijderen van alle dode huidcellen heeft uw gelaat de kans om terug nieuwe en jonge cellen 
te vormen. Uw huid voelt onmiddellijk weer zacht aan en ziet er veel egaler uit. De behandeling 
is veilig en doet helemaal geen pijn. We gebruiken een speciale pen om uw huid met 
microkristallen te reinigen en stellen de intensiteit van het programma precies af op uw huidtype

Crystal peel gelaat 1 behandeling................................
Crystal peel gelaat  
Crystal peel gelaat  
Crystal peel gelaat + decolté  1 behandeling.................
Crystal peel gelaat + decolté  3 behandelingen............. 
Crystal peel gelaat + decolté  6 behandelingen.............

3 behandelingen............................ 259.00€
6 behandelingen............................ 475.00€

175.00€
450.00€
850,00€

  99.00€

Lifting: Medische Dermapen (Microneedling) of Naaldloze Mesotherapie
Een krachtige anti-aging facial
Daar waar het effect van serums, maskers en massages ophoudt, begint de behandeling 
Microneedling & Mesotherapie. Een bijzondere techniek, met een verbluffend resultaat !

Mesolift/Mesoporatie:
Specifieke werkstoffen in hoogwaardige cocktails worden naaldloos dmv radiofrequente 
golven, tot in de lederhuid opgenomen. Het effect is een diep gehydrateerde huid.
Aan deze cocktails is DMAE toegevoegd, een anti-aging ingrediënt wat de huid extra lift en 
ontspant. De mesoporatie behandeling geeft de huid een steviger en jeugdiger aanzien.

Mesolift / mesoporatie gelaat + hals................................................................................
Mesolift / mesoporatie gelaat + hals in kuur van 6 behandelingen.................................
Mesolift / mesoporatie gelaat + hals in combinatie met microdermabrasie....................
Mesolift / mesoporatie gelaat + hals in combinatie met microdermabrasie 6x...............

95.00€
475.00€

675.00€
 135.00€

Microneedling met de (Medische) Dermapen:
Is een revolutionaire methode ter stimulatie van de aanmaak van collageen en elastine en 
verbetering van de huiddikte, ook gekend als Collageen Inductie Therapie (C.I.T.).
Een (medische) behandeling voor huidverjonging, anti-aging, hydrateren en het herstellen van 
de huid.Voor zichtbaar strakkere contouren. De fijnste naaldjes brengen een effectief werkstof 
concentraat tot diep in de huid. Door activering van het natuurlijke herstellingsmechanisme 
van de huid (neo-collaganese) worden zo rimpels en lijntjes opgevuld van binnenuit. 
Ook wordt roodheid acnelittekens,pigmentvlekken en groffe poriën minder zichtbaar.
Deze behandeling wordt aangeraden in kuurvorm, meestal met een tussentijd van 2 weken.

Microneedling met Dermapen inclusief nabehandeling (na 3-4 dagen)......................185.00€
Microneedling met Dermapen in kuur 6x....................................................................925.00€
*De prijs omvat één behandeling van 75min.(reiniging, dermabrasie, fruitpeeling, needling

en vliesmasker) en na 3-4 dagen een nabehandeling van 30min. in de praktijk (peeling)



Draadlifting &Rimpelopvulling  - Botox  & fillers (Radiesse - Restylane)
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Alle zones mogelijk, de volledige
prijslijst  vindt u terug op onze
website.

Voetverzorging (pedicure– podologie)

Verantwoordelijke podoloog (Medische voetverzorger) Mevr. Lieve Hendrickx
Pedicure………………………………………………………………………………..
Medische pedicure 1/2 uur……………………………………………………………
Per bijkomende 10 min………………………………………………………………..
Likdoorns, ingegroeide nagels, podothechnieken………………………………… ….
Luxe voetverzorging + relaxerende massage + paraffine bad…………………………
Voetreflexologie……………………………………………………………………….
Gel op teennagels ( french of color) …………………………………………………
Gellac op teennagels (french of color)  ………………………………………………
lakken………………………………………………………………………………….

16.00€
17.00€

5.00€

45.00€
35.00€
30.00€
25.00€
6.50€

Epilaties / Waxen voor haar ‘n hem

Haar

Hem
Waxen borsthaar………………………………………
Waxen buik……………………………………………
Waxen borst + buik……………………………………
Waxen oksels………………………………………….
Waxen rug……………………………………………..
Waxen schouders………………………………………
Waxen rug + schouders………………………………..
Wenkbrauwen correctie………………………………..
Meer informatie over ontharen ? …… www.navada.eu

Epilatie wenkbrauwen ……………………………………………………………
Modeleren wenkbrauwen……………..…………………………………………..
Kin…………………………………………………………………………………
wangen……………………………………………………………………………..
Bovenlip……………………………………………………………………………
bovenlip + kin………………………………………………………………………
Oksels………………………………………………………………………………
Bikinilijn……………………………………………………………………………
Stringlijn……………………………………………………………………………
Brasilian…………………………………………………………………………….
Hollywood (= alles weg)………………………………………………………….
Bilnaad…………………………………………………………………………….
Benen onder of boven……………………………………………………………..
Volledige benen…………………………………………………………………….
Armen onder of boven……………………………………………………………
Volledige armen……………………………………………………………………
Borst……………………………………………………………………………….

30.00€
30.00€
50.00€
12.00€
35.00€
25.00€
50.00€

8.50€

6.00€
8.50€
7.00€

12.50€
6.50€

12.50€
12.00€
10.00€
12.00€
25.00€
28.00€
15.00€
17.00€
30.00€
15.00€
25.00€
17.00€
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Permanente make-up
-Er altijd verzorgd uitzien, zelfs tijdens het zwemmen, sauna….
-Geen uitlopers, irritatie of allergische reacties meer aan de ogen

-Om te accentueren maar ook om te corrigeren
-Ideale oplossing voor dames met een bril of contactlenzen

Bij permanente make-up worden eyeliners, lipliners
of wenkbrauwen permanent aangebracht.
Naast de cosmetische toepassingen wordt permanente make-
up veelvuldig toegepast in de medische wereld.
één van de belangrijkste toepassingen is het pigmenteren van
het tepelhof, na borst reconstructie of borst besparende opera-
tie kan men met permanente make-up een geheel nieuwe en
natuurlijke tepelhof worden aangebracht.

Navada werkt samen met een professioneel en ervaren
PMU specialiste die zowel op nationaal als internationaal
haar onnavolgbare kwaliteiten heeft bewezen

De volledige prijslijst vindt u terug op onze website
http://www.navada.eu/permanentemakeup

Nail Studio (manicure, handverzorging, gelnagels)

Manicure……………………………………………………………………
manicure + handverzorging………………………………………………..
Manicure + luxe handverzorging (paraffinebad)…………………………..
Lakken……………………………………………………………………..
French manicure……………………………………………………………
Gellac French………………………………………………………………
Gellac Full color…………………………………………………………..
Gel of acryl op natuurlijke nagel…………………………………………..
Nieuwe set Gel of acryl Naturel ………………………………………….
Nieuwe set Gel of acryl French……………………………………………
Nieuwe set fantasie of color gel……………………………………………
Bijwerking naturel of french……………………………………………….
Bijwerking color gel……………………………………………………….
Afhalen van gel of acryl + verzorging……………………………………..
Herstel van 1 nagel…………………………………………………………
Nail art, Glitters, Stickers…………………………………………………..
Steentjes………………………………………………...……….........vanaf

12.00€
24.00€
30.00€

5.00€
21.00€
20.00€
22.50€
25.00€
37.50€
45.00€
55.00€
30.00€
30.00€
15.00€
6.00€
0,50€

3D Nail art …………………………………………………………...vanaf 2,50€
0.80€
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E-light HUIDVERSTRAKKING (verjonging)
E-light Anti-aging behandelingen helpen ook bij het herstel van de stevigheid van de huid die
door de tijd verloren is gegaan. Door het forceren van de huid door middel van deze behandeling
zal er meer collageen geproduceerd worden waardoor de huid strakker wordt getrokken

E-LIGHT ( laser) Behandelingen

E-light is ook de oplossing voor meerdere huidproblemen
heeft u problemen met o.a: couperose, ouderdomsvlekken,
sproeten, pigmentvlekken, rimpels, kraaienpootjes

70.00€
195.00€
355.00€
125.00€
345.00€
630.00€

70.00€
195.00€
355.00€

40.00€
110.00€
205.00€

E-Light HUIDVERBETERING

acné gelaat.................................................................................................................. ..... 99.00€
acné gelaat 6x............................................................................................................... ... 475.00€
acné nek / hals.............................................................................................................. ... 99.00€
acné nek / hals 6x........................................................................................................... . 475.00€
acné rug..................................................................................................................... ...... 149.00€
acné rug 6x.................................................................................................................. .... 715.00€
acné schouders............................................................................................................... .. 99.00€
acné schouders 6x............................................................................................................ 475.00€
couperose gans het gelaat................................................................................................ 129.00€
couperose gans het gelaat 3x........................................................................................... 359.00€
couperose gans het gelaat 6x........................................................................................... 649.00€
couperose neus............................................................................................................... . 39.00€
couperose neus 3x........................................................................................................... 109.00€
couperose neus 6x........................................................................................................... 199.00€
couperose wangen incl. jukbeenderen............................................................................. 49.00€
couperose wangen incl. jukbeenderen 3x........................................................................ 135.00€
couperose wangen incl. jukbeenderen 6x........................................................................ 250.00€
Littekenverbetering......................................................................................................... poa
pigmentatie en sproeten.................................................................................................. poa
spider naevi (spinnetjes)................................................................................................. 20.00€

Gelaat....................................................................................................................... ....
gelaat 3x.................................................................................................................... ...
gelaat 6x.................................................................................................................... ...
gelaat + hals + decolté.................................................................................................
gelaat + hals + decolté 3x...........................................................................................
gelaat + hals + decolté 6x...........................................................................................
Decolté...................................................................................................................... ...
Decolté...................................................................................................................... ...
Decolté...................................................................................................................... ...
Hals......................................................................................................................... .....
hals 3x..................................................................................................................... ....
hals 6x.........................................................................................................................
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 Navada verwijst door naar de esthetische arts voor het Lokaal opvullen van rimpels. 
De exacte kosten van deze behandelingen kunnen enkel bepaald worden tijdens een 
persoonlijke consultatie bij de arts zelf.

Prijsindicatie
Botox :

Gummy Smile..................................................................

Fillers:

mondhoeken....................................................................         

Deze informatie  over Botox ® en andere behandelingen zijn louter informatief.
Wij willen u onder geen enkel beding een medische behandeling aanprijzen. 

Enkel de arts kan een patiënt adviseren omtrent deze behandelingen.

   1 zone (Frons,voorhoofd of kraaienpootjes)....................   100.00€
   3 zones.................................................................................    250.00€

 50.00€Wenkbrauw lift................................................................. 

wallen..............................................................................   

100.00€

rimpels bovenlip..............................................................  150.00€

lipvergroting.................................................................... 250-400€

Naso-labiale plooi...........................................................
  
  

Overmatig zweten (oksels)..............................................   450.00€

350.00€

250.00€

250.00€
Fronsrimpel.....................................................................   100.00€

Draadlift (Threads) : Het effect van een facelift zonder operatie
2 draden.........450€ / 4 draden..........750€ / 10 draden..........1500€
oog contouren........................................................................  150€
Slappe plooien op de wangen................................................  250€ 

LASER BEHANDELINGEN  (E-light/Shr/Pico)

Laser is ook de oplossing voor meerdere huidproblemen
Heeft u problemen met o.a. couperose, ouderdomsvlekken
sproeten, pigmentvlekken, rimpels, acné,....

 
Vraag hier meer info !

  75€              375€ 
150€      750€
100€      500€

100€   270€   500€
  45€   115€   225€
  55€   140€   275€

HUIDVERBETERING
    Acné gelaat.............................................................................................                                                                                                                             75€              375€
Acné nek / hals.......................................................................................
Acné rug................................................................................................. 

Couperose gans het gelaat......................................................................     

Acné schouders.......................................................................................     

 Couperose neus.......................................................................................    
Couperose wangen incl. jukbeenderen...................................................   

Pigmentatie & sproeten...................................................................................                                                                                                                              p.o.a.

1beh. 3beh. 6beh.



.

Microdermabrasie
Crystal peel 1 sessie......................................................... ....
Crystal peel 3 sessies....................................................... .....
Crystal peel 6 sessies....................................................... .....
Crystal peel gelaat + decolté 1 sessie.............................. ....
Crystal peel gelaat + decolté 3 sessies............................ ....
Crystal peel gelaat + decolté 6 sessies............................. .....

95.00€
265.00€
480.00€
165.00€
465.00€
870.00€

75.00€
205.00€
360.00€
125.00€
345.00€
630.00€

Diamond peel 1 sessie.................................................. .......
Diamond peel 3 sessies................................................ .......
Diamond peel 6 sessies................................................ .......
Diamond peel gelaat + decolté 1 sessie........................ .......
Diamond peel gelaat + decolté 3 sessies...................... .......
Diamond peel gelaat + decolté 6 sessies...................... .......

Lifting - Mesolift

MESOPORATIE: De nieuwste ontwikkeling in esthetische verzorgingen start daar
waar andere behandelingen stoppen.

Mesolift / mesoporatie gelaat………………………………………………………………….......
Mesolift / mesoporatie gelaat x3............................................................................................. ........
Mesolift / mesoporatie gelaat x5............................................................................................. ........

Rimpelopvulling  - Botox & fillers (Radiesse - Restylane)

89.00€
227.00€
356.00€

Navada verwijst door naar de esthetische arts
voor het Lokaal opvullen van rimpels
De exacte kosten van deze behandelingen kunnen enkel bepaald
worden tijdens een persoonlijke consultatie bij de arts zelf.
Wilt u meteen een prijsindicatie?
Dan kan u (telefonisch) contact opnemen met onze balie.

De informatie over Botox ® behandelingen zijn louter informatief .
Enkel een arts is bevoegd om de patiënt te adviseren omtrent de behandelingen.
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Alle zones mogelijk, de volledige
prijslijst  vindt u terug op onze
website.

Voetverzorging (pedicure– podologie)

Verantwoordelijke podoloog (Medische voetverzorger) Mevr. Lieve Hendrickx
Pedicure………………………………………………………………………………..
Medische pedicure 1/2 uur……………………………………………………………
Per bijkomende 10 min………………………………………………………………..
Likdoorns, ingegroeide nagels, podothechnieken………………………………… ….
Luxe voetverzorging + relaxerende massage + paraffine bad…………………………
Voetreflexologie……………………………………………………………………….
Gel op teennagels ( french of color) …………………………………………………
Gellac op teennagels (french of color)  ………………………………………………
lakken………………………………………………………………………………….

16.00€
17.00€

5.00€

45.00€
35.00€
30.00€
25.00€
6.50€

Epilaties / Waxen voor haar ‘n hem

Haar

Hem
Waxen borsthaar………………………………………
Waxen buik……………………………………………
Waxen borst + buik……………………………………
Waxen oksels………………………………………….
Waxen rug……………………………………………..
Waxen schouders………………………………………
Waxen rug + schouders………………………………..
Wenkbrauwen correctie………………………………..
Meer informatie over ontharen ? …… www.navada.eu

Epilatie wenkbrauwen ……………………………………………………………
Modeleren wenkbrauwen……………..…………………………………………..
Kin…………………………………………………………………………………
wangen……………………………………………………………………………..
Bovenlip……………………………………………………………………………
bovenlip + kin………………………………………………………………………
Oksels………………………………………………………………………………
Bikinilijn……………………………………………………………………………
Stringlijn……………………………………………………………………………
Brasilian…………………………………………………………………………….
Hollywood (= alles weg)………………………………………………………….
Bilnaad…………………………………………………………………………….
Benen onder of boven……………………………………………………………..
Volledige benen…………………………………………………………………….
Armen onder of boven……………………………………………………………
Volledige armen……………………………………………………………………
Borst……………………………………………………………………………….

30.00€
30.00€
50.00€
12.00€
35.00€
25.00€
50.00€

8.50€

6.00€
8.50€
7.00€

12.50€
6.50€

12.50€
12.00€
10.00€
12.00€
25.00€
28.00€
15.00€
17.00€
30.00€
15.00€
25.00€
17.00€
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Permanente make-up
-Er altijd verzorgd uitzien, zelfs tijdens het zwemmen, sauna….
-Geen uitlopers, irritatie of allergische reacties meer aan de ogen

-Om te accentueren maar ook om te corrigeren
-Ideale oplossing voor dames met een bril of contactlenzen

Bij permanente make-up worden eyeliners, lipliners
of wenkbrauwen permanent aangebracht.
Naast de cosmetische toepassingen wordt permanente make-
up veelvuldig toegepast in de medische wereld.
één van de belangrijkste toepassingen is het pigmenteren van
het tepelhof, na borst reconstructie of borst besparende opera-
tie kan men met permanente make-up een geheel nieuwe en
natuurlijke tepelhof worden aangebracht.

Navada werkt samen met een professioneel en ervaren
PMU specialiste die zowel op nationaal als internationaal
haar onnavolgbare kwaliteiten heeft bewezen

De volledige prijslijst vindt u terug op onze website
http://www.navada.eu/permanentemakeup

Nail Studio (manicure, handverzorging, gelnagels)

Manicure……………………………………………………………………
manicure + handverzorging………………………………………………..
Manicure + luxe handverzorging (paraffinebad)…………………………..
Lakken……………………………………………………………………..
French manicure……………………………………………………………
Gellac French………………………………………………………………
Gellac Full color…………………………………………………………..
Gel of acryl op natuurlijke nagel…………………………………………..
Nieuwe set Gel of acryl Naturel ………………………………………….
Nieuwe set Gel of acryl French……………………………………………
Nieuwe set fantasie of color gel……………………………………………
Bijwerking naturel of french……………………………………………….
Bijwerking color gel……………………………………………………….
Afhalen van gel of acryl + verzorging……………………………………..
Herstel van 1 nagel…………………………………………………………
Nail art, Glitters, Stickers…………………………………………………..
Steentjes………………………………………………...……….........vanaf

12.00€
24.00€
30.00€

5.00€
21.00€
20.00€
22.50€
25.00€
37.50€
45.00€
55.00€
30.00€
30.00€
15.00€
6.00€
0,50€

3D Nail art …………………………………………………………...vanaf 2,50€
0.80€
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Tattoo - Permanente make-up - Pigmentatie Verwijdering
Spijt van je tatoeage of permanente make-up?

50% Korting!

De nieuwe PICOSECOND+ verwijdert Tattoos effectiever t.o.v. de vorige 
generatie lasers zoals de q-switch yag of ruby laser !

50% minder behandelingen, sneller herstel, beter resultaat

20 beh.
q-switch yag

8 beh.
Picosecond+

 drie golflengtes 532/755/1064nm dat alle tatoeagekleuren

Tot; 
2cm2....................................50.00 nu 25.00€
5cm2....................................90.00 nu 45.00€
10cm2................................110.00 nu 55.00€
20cm2................................125.00 nu 62.50€
30cm2................................150.00 nu 75.00€
40cm2................................170.00 nu 85.00€
60cm2................................185.00 nu 92.50€
80cm2..............................200.00 nu 100.00€
100cm2............................225.00 nu 112.50€
150cm2............................250.00 nu 125.00€
200cm2............................300.00 nu 150.00€
Van 200cm2 tot 400cm2...........350 nu 175€
Van 400cm2 tot 600cm2...........400 nu 200€
Van 600cm2 tot 800cm2...........450 nu 225€
Van 800cm2 tot 1000cm2.........500 nu 250€

De Picosecond+ heeft kan verwijderen

Het aantal behandelingen hangt af van verschillende omstandigheden,  maar gemiddeld hebt u 5 tot 9 
behandelingen nodig om de tattoo volledig te verwijderen.

Vanaf nu is het ook mogelijk je afspraken online te boeken 
via Facebook of via onze website www.navada.be

                            Weet u nu al welke behandeling u wil..... 
                            maak dan hier onmiddellijk uw afspraak
                            en boek rechtstreeks via de QR-code  



 

Intensieve lichaamspeeling................................................................................................... ..........
Rug, schouder & nekmassage      30 min
Relaxerende, anti-stress massage 75 min

                                                                                

Lichaamsmassage     60 min................................................................................................... ....... 
Acne behandeling van de rug.................................................................................................. ....... 
Lichaamspakking met algen uit de Dode Zee................................................................................ 

Hot-stone rug massage........................................................................................................... ........ 
Hot-stone lichaamsmassage    75 min............................................................................................ 

 

.. .............................................................................. ...... 
.......................................................................................  

4
30

5.00€
                                                                                           .00€

65.00€
56,00€
55.00€
45.00€
36.00€
72.00€
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Bij onze visagiste kunt u terecht voor dag/avond/glamour/disco & bruids make-up, ...
Afgestemd op uw wensen en in combinatie met onze expertise wordt er een  

mooie make-up 'look' gecreëerd!

Make-up Studio

Dag make-up……………………………………………………………………….
Avond make-up…………………………………………………………………….
Party of thema make-up…………...……………………………………………….
Bruidsmake-up…………………………………………………………………….
Bruidsmake-up + proef make-up…………………………………………………..
Make-up advies…………………………………………………………………….

Verven van wenkbrauwen………………………………………………………….
Verven van wimpers………………………………………………………………..
Verven van wenkbrauwen & wimpers……………………………………………..
Wimperverlening (stripwimpers)....………………………………………….......
Wimperverlening (met open trosjes)………………………..……………………
Bijwerking open trosjes na 2 weken……………………………………………….

Make-up Arrangement……………………………………………………………..
Basis gelaatsverzorging + bruidsmake-up…………………………………………
Bruidsmake-up incl. proef + gelnagels…………………………………………….
Bruidsmake-up + Gelnagels + zonnebank…………………………………………

20.00€
25.00€
30.00€
30.00€
50.00€
31.00€

7.50€
9.50€

15.00€
15.00€
25.00€
15.00€

Bijwerking gesloten trosjes na 2 weken…………………………………………… 25.00€
Bijwerking gesloten trosjes na 3 weken…………………………………………… 30.00€

Bijwerking Wimper extentions na 3 weken……………………………………………35.00€
Bijwerking Wimper extentions na 4 weken……………………………………………40.00€

Wimperverlening (met gesloten trosjes)....………………………………………. 45.00€

Wimper extentions (losse haartjes one-by-one).....………………………………. 99.00€

……….
55.00€
95.00€

115.00€

Permanente make-up
BLIJVEND MOOI MET PERMANENTE MAKE-UP

4

Zonnebanken per min………………………………………….
Cabine 1 : ERGOLINE ESPRIT DYNAMIC POWER
52 lampen + 4 gelaatsbruiners
Climatronic-aquafresch-aroma-3D sound & MP3
stembegeleiding …………………………………………0.95€
Cabine 2 : DIEPBRUINER (spaghettibank) ………...0.50€
Cabine 3 : SUPER 36 lampen + 3 gelaatsbruiners… 0.45€
Cabine 4 : TURBO 42 lampen + 4 gelaatsbruiners …0.60€
Met oplaadkaarten……………………………………………….
Extra korting tot -20% + gratis zonneproduct………vanaf 25.00€

White behandeling 21 min        ……………….99.00€
White Kuur 3 x 21 min ……………...198.00€
Whitening & zonnebank pakket .............35,00€
Whitening mondgel voor wittere tanden .....….22.95€
Tandkristal (Swarovski steentjes) ………….20,00€

Deze innovatieve 100% cosmetisch producten zijn 
veilig en brengen geen schade toe aan de eigen tanden.

Gegarandeerde resultaten in slechts 1 behandeling
GEEN peroxide GEEN Gevoeligheid GEEN pijn 

Zonnecenter

Style Your Smile

3

 

Afslanking,  Health & Fit

Figuurcorrectie - afslanking - voedingsadvies

De meesten onder ons dromen ervan om slank, fit en gezond door het leven te gaan.
Stop met dromen! Geloof in je lichaam, geef het opnieuw vorm en laat het stralen van geluk

Vijf, tien of twintig kilo afvallen is écht mogelijk. Uiteraard hoeft u dit niet alleen te doen
Onze afslankconsulenten helpen u graag deze droom te verwezenlijken

Wilt u graag geheel of lokaal afvallen? wij bieden u een volledig afslankprogramma op maat

Wij helpen u afslanken op een gezonde manier. Geen diëten met het jojo-effect en dit zonder hongergevoel 
Onmogelijke fitnessschema's, Cellulitis, overtollige kilo's, zeg ze vaarwel!

Elke dag lekker en toch verantwoord eten. het  kan ! Ons voedingsconcept staat voor weinig suikers, plantaardige vetten en
complexe koolhydraten en evenwichtige porties eiwitten ,  plantaardige vetten , vezels , vitaminen en mineralen. Het is een
eenvoudig eiwit-proteïnedieet en/of een uitgebalanceerd voedingspatroon waarmee je de overtollige kilootje van je afschudt
en uw gewicht mede op peil houdt en zorgt dat u uw spiermassa behouden blijft.

Na een uitgebreid intake gesprek en een Bodyscan , stellen wij een persoonlijk voedingsplan op, afhankelijk van uw noden
in combinatie van behandelingen waarbij gebruik gemaakt wordt van de nieuwste apparatuur die uw probleemkilootjes
direct aanpakken en u extra motiveren.

Weight Losing Master (pressotherapie, infrarood & elektrostimulatie) 60 min.......................
Weight Losing Master in kuur 5x..............................................................................................
Weight Losing Master volledige kuur 10x................................................................................
Coveral (inbegrepen in volledige kuur).......................................................................................
Lignavita Startbox .......................................................................................................... ............
Body Wrap (anti-cellulitis - verstrakking)...................................................................................
Body Wrap in kuur 10x....................................................................................................... .......
Lichaamsanalyse—bodyscan ......................................................................................................
Deze service is steeds inbegrepen bij het starten van een kuur .................................................
Detox behandeling............................................................................................................ ...........
Detox behandeling in kuur 5x................................................................................................. ....
Detox behandeling in kuur 10x................................................................................................ ...

75.00€
335.00€
625.00€

10.00€
97.00€
70.00€

630.00€
25.00€

45.00€
199.00€
359.00€

16

Volledig Lichaam…………………….29,50€
Gelaat…………………………………20,00€
Volledige benen………….……….…. 22,50€
Profiteer van onze kortingen & promoties op pagina 18

Whitening home.................................................55,00€

Sunless Spray-Tanning
Tropisch bruin in een paar minuten
Direct een mooi gebruinde huid – snel en verantwoord – geeft een natuurlijk resultaat – afgestemd 
op uw huidtype. Geweldig voor feesten, evenementen, vakantie, etc.

17
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Lichaamsverzorgingen (massages, peeling & wraps)

Candle-light rug, schouder & nekmassage    30 min......................................................................  35.00€
Candle-light massage     60 min................................................................................................. ....  70.00€
Kruidenstempel massage met kruiden van de Himalaya     70 min................................................  70.00€
Himalaya  kruidenstempel massage  incl. hoofd    90 min.............................................................  85.00€
Busteverzorging: opbouwend, hydraterend  & liftende behandeling.............................................  45.00€
Busteverzorging in kuur 10x.................................................................................................. ....... 395.00€
Waterome body (blauw) : ontstuwend, vaat verstevigend en ontgiftend    75 min........................  75.00€
Waterome body  harmony (groen) : rustgevend    75min...............................................................  75.00€
Waterome body power (rood) : overgewicht & cellulitis   75 min.................................................  75.00€
Shape control BODY WRAP (rood): Activerend, zuiverend & ontslakend  45 min.....................  60.00€
Shape control BODY WRAP (blauw): versterking van de aders, ontstuwend  45 min.................  60.00€
Shape control BODY WRAP (oranje): intensief verstevigend    45 min.......................................  60.00€
Anti-cellulitis behandeling : speciale massage + body wrap rood & blauw   75 min....................  70.00€
Anti-cellulitis behandeling  in  kuur 10x....................................................................................... 595.00€

Afslanking - figuurcorrectie - verstevigen

rugpeeling.................................................................................................... .................................    25.00€



SPIJT VAN JE TATOEAGE OF PERMANENTE MAKE-UP ?

Een jeugdzonde die je liever snel vergeet, een verloren liefde of veranderende trends, er zijn heel wat
redenen om een tatoeage te laten verwijderen. Vroeger leverde het verwijderen van een tatoeage altijd
een litteken op . Vandaag is dat gelukkig anders. Amateur- en professionele tatoeages kunnen zonder 
veel pijn en zonder gevaar voor littekens verwijderd worden, met een Q-Switch-laserbehandeling.
Per behandeling wordt de tatoeage lichter . Tussen de behandelingen moet telkens 6 tot 8 weken zitten
gemiddeld zijn er 5 tot 10 behandelingen nodig voor een professionele tatoeage. 

Prijsindicatie op aanvraag

Intensieve lichaamspeeling................................................................................................... ..........
Rug, schouder & nekmassage 30 min........................................................................................
Anti-stress massage 75 min................................................................................................... ......
Relaxerende massage 75 min.................................................................................................. ......
Lichaamsmassage 60 min................................................................................................... .......
Acne behandeling van de rug.................................................................................................. .......
Lichaamspakking met algen uit de Dode Zee................................................................................
Hot-stone rug massage........................................................................................................... ........
Hot-stone lichaamsmassage 90 min............................................................................................
Candle-light rug, schouder & nekmassage 30 min......................................................................
Candle-light massage 75 min................................................................................................. ....
Kruidenstempel massage met kruiden van de Himalaya 70 min................................................
Himalaya kruidenstempel massage incl. hoofd 90 min....................................................
Busteverzorging: opbouwend, hydraterend & liftende behandeling.............................................
Busteverzorging in kuur 10x.................................................................................................. ........
Waterome body (blauw) : ontstuwend, vaat verstevigend en ontgiftend 75 min........................
Waterome body harmony (groen) : rustgevend 75 min..............................................................
Waterome body power (rood) : overgewicht & cellulitis 75 min.................................................
Shape control BODY WRAP (rood): Activerend, zuiverend & ontslakend 45 min.....................
Shape control BODY WRAP (blauw): versterking van de aders, ontstuwend 45 min.................
Shape control BODY WRAP (oranje): intensief verstevigend 45 min.......................................
Anti-cellulitis behandeling : speciale massage + body wrap rood & blauw 75 min....................
Anti-cellulitis behandeling in kuur 10x....................................................................................... .

Lichaamsverzorgingen (massages, peeling…)

Pigmentatieverwijdering met laser (permanente make-up - tatoeages)

37.00€
25.00€
55.00€
55.00€
50.00€
50.00€
35.00€
32.00€
69.00€
30.00€
60.00€
65.00€
80.00€
45.00€

395.00€
70.00€
70.00€
70.00€
55.00€
55.00€
55.00€
70.00€

630.00€
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Bij onze visagiste kunt u terecht voor dag/avond/glamour/disco & bruids make-up, ...
Afgestemd op uw wensen en in combinatie met onze expertise wordt er een  

mooie make-up 'look' gecreëerd!

Make-up Studio

Dag make-up……………………………………………………………………….
Avond make-up…………………………………………………………………….
Party of thema make-up…………...……………………………………………….
Bruidsmake-up…………………………………………………………………….
Bruidsmake-up + proef make-up…………………………………………………..
Make-up advies…………………………………………………………………….

Verven van wenkbrauwen………………………………………………………….
Verven van wimpers………………………………………………………………..
Verven van wenkbrauwen & wimpers……………………………………………..
Wimperverlening (stripwimpers)....………………………………………….......
Wimperverlening (met open trosjes)………………………..……………………
Bijwerking open trosjes na 2 weken……………………………………………….

Make-up Arrangement……………………………………………………………..
Basis gelaatsverzorging + bruidsmake-up…………………………………………
Bruidsmake-up incl. proef + gelnagels…………………………………………….
Bruidsmake-up + Gelnagels + zonnebank…………………………………………

20.00€
25.00€
30.00€
30.00€
50.00€
31.00€

7.50€
9.50€

15.00€
15.00€
25.00€
15.00€

Bijwerking gesloten trosjes na 2 weken…………………………………………… 25.00€
Bijwerking gesloten trosjes na 3 weken…………………………………………… 30.00€

Bijwerking Wimper extentions na 3 weken……………………………………………35.00€
Bijwerking Wimper extentions na 4 weken……………………………………………40.00€

Wimperverlening (met gesloten trosjes)....………………………………………. 45.00€

Wimper extentions (losse haartjes one-by-one).....………………………………. 99.00€

……….
55.00€
95.00€

115.00€

Permanente make-up
BLIJVEND MOOI MET PERMANENTE MAKE-UP

4

Zonnebanken per min………………………………………….
Cabine 1 : ERGOLINE ESPRIT DYNAMIC POWER
52 lampen + 4 gelaatsbruiners
Climatronic-aquafresch-aroma-3D sound & MP3
stembegeleiding …………………………………………0.95€
Cabine 2 : DIEPBRUINER (spaghettibank) ………...0.50€
Cabine 3 : SUPER 36 lampen + 3 gelaatsbruiners… 0.45€
Cabine 4 : TURBO 42 lampen + 4 gelaatsbruiners …0.60€
Met oplaadkaarten……………………………………………….
Extra korting tot -20% + gratis zonneproduct………vanaf 25.00€

White behandeling 21 min        ……………….99.00€
White Kuur 3 x 21 min ……………...198.00€
Whitening & zonnebank pakket .............35,00€
Whitening mondgel voor wittere tanden .....….22.95€
Tandkristal (Swarovski steentjes) ………….20,00€

Deze innovatieve 100% cosmetisch producten zijn 
veilig en brengen geen schade toe aan de eigen tanden.

Gegarandeerde resultaten in slechts 1 behandeling
GEEN peroxide GEEN Gevoeligheid GEEN pijn 

Zonnecenter

Style Your Smile

3

 

    

Weight Losing Master 60 min.................................................................................................... 
Weight Losing Master   in kuur   5x.............................................................................................   325.00€ 

Coveral (inbegrepen in volledige kuur)........................................................................................ 
Body Wrap (anti-cellulitis - verstrakking)..................................................................................     65.00€ 
Body Wrap  (anti-cellulitis - verstrakking)  in kuur 10x.............................................................    550.00€ 
Andere body wraps mogelijk zie P.17 lichaamsverzorgingen...................................................    ..........

Detox behandeling......................................................................................................................     45.00€  
Detox behandeling in kuur   x5....................................................................................................   199.00€
Detox behandeling in kuur   x10..................................................................................................   360.00€

 75.00€ 

 10.00€ 

16 

Volledig Lichaam…………………….29,50€
Gelaat…………………………………20,00€
Volledige benen………….……….…. 22,50€
Profiteer van onze kortingen & promoties op pagina 18

Whitening home.................................................55,00€

Sunless Spray-Tanning
Tropisch bruin in een paar minuten
Direct een mooi gebruinde huid – snel en verantwoord – geeft een natuurlijk resultaat – afgestemd 
op uw huidtype. Geweldig voor feesten, evenementen, vakantie, etc.

18
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De meesten onder ons dromen ervan om slank, fit en gezond door het leven te gaan
Stop met dromen...Vijf, tien of zelfs twintig kilo afvallen is écht mogelijk !

Uiteraard hoeft u dit niet alleen te doen
Onze afslankconsulenten helpen u graag deze droom te verwezenlijken

Een kuur met de Weight Losing Master is een succesvolle pijnloze afslankmethode en combineert 
de voordelen van pressotherapie in combinatie met infrarood en elektrotherapie voor een plaatselijke 
figuurcorrectie op buik, heupen en dijen. Je voelt je energieker en je lichaam zal slanker, strakker en 
gespierder worden;
* Herstelt het bindweefsel
* Betere doorbloeding en drainage van afvalstoffen (goed voor spataders en vermoeide zware benen)
* Vetafbraak
* Vermindert Cellulitis 
* Regeneratie van huid en spierweefsel

Het is een multifunctioneel toestel waarmee u gewichtsverlies stimuleert en uw lichaam in vorm brengt 
dankzij de combinatie van:
1. infrarood: verbetert metabolisme waardoor snellere vetafbraak
2. pressotherapie: verbetert lymfatische- en bloedcirculatie, reiniging en ontgifting
3. elektrostimulatie: stimulatie van de spieren, effectief centimeterverlies, zichtbaar strakkere huid.

Werkt zeer gericht op een individuele probleemzone, maar kan elke probleemzone ook gelijktijdig 
behandelen; taille, buik, heupen, zitvlak, dijen, knieën, kuiten en armen. 

60 minuten staat gelijk met 1000 tot 1200 calorieën verbranden.
Een behandeling met de Weight Losing Master wordt gecombineerd met een intake en bodscan

Deze comfortabele vermageringsmethode belast geen gewrichten en is aan te raden bij mensen met rug 
en nekklachten.

Weight Losing Master   in kuur 10x.............................................................................................   599.00€ 



Plaatsen van body piercings - oorbellen schieten 

Navada  is een erkend & geregistreerde piercingstudio. 
 Conform aan de wetgeving, hygiëne & nazorg 

Vrouwelijke piercers aanwezig - reeds 22 jaar ervaring 
 Wij plaatsen alle piercings 

Zeer grote keuze aan piercing juwelen 

Alle prijzen zijn incl. juweel & naverzorging 

Plaatsen van piercings.................................................. 
Stretchen vanaf   €5.00  + juweel................................. 
Microdermal (single point piercing - implantaat)........ 
Neusbel plaatsen..........................................................  
Neusbel plaatsen (goud 18k)  vanaf............................. 
Intiem vrouw................................................................  
Intiem man................................................................... 

Oorbellen schieten  (druksysteem)  vanaf.................... 
Oorbellen schieten (goud 18k)  vanaf.................... 

 50.00€ 
…….. 
65.00€ 
50.00€ 
75.00€ 
60.00€ 
70.00€ 

22.50€ 
60.00€ 

Geschenken, Cadeaubons & boxen

Prachtige gepersonaliseerde kadobons en geschenkverpakking verkrijgbaar !! 

Navada is een trendy beautyconcept, gelegen aan
de rand van Antwerpen . 5 min van Kinepolis Antwerpen .
Wij zijn reeds jaren een gevestigde waarde in Ekeren 
en één van de meest veelzijdige instituten in Antwerpen.

Een deskundig en zeer ervaren team staat voor u klaar.
Onze verantwoordelijke Schoonheidsspecialiste & podoloog
Mevr. Lieve Hendrickx heeft reeds 28 jaar ervaring . Onze
behandelingen worden uitgevoerd door paramedisch
personeel of onder haar rechtstreeks toezicht door
gediplomeerde schoonheidsspecialistes. Onze specialistes
volgen voortdurend de nodige bijscholing in dermatologie , endocrinologie, farmacologie en 
andere.

De behandeling wordt afgestemd op uw wensen en u wordt vakkundig begeleid tijdens de
behandeling. Overweegt u een esthetische of cosmetische ingreep?
Bent u op zoek naar de laatste innovatie op het gebied van de niet-invasieve behandelingen?
Onze producten en behandelingen zijn volgens de recentste inzichten en kunnen de meest
uiteenlopende behoeften perfect invullen. Vandaar dat wij samenwerken met innoverende
productmerken zoals SOFRI ENERGY COSMETICS, PHILODERM, FILORGA, LIGNAVITA….

ideale geschenk, van een kleinigheid tot een complete metamorfose? Een goudbruine huid en 
parelwitte tanden? U droomt al lang van een piercing ook op intieme plaatsen ?
Kortom Navada heeft het antwoord op al uw vragen!

Navada combineert de meest geavanceerde actieve behandeling met de hoogst kwalitatieve
hightech theologie. Wij geven u duidelijke informatie over de allernieuwste technieken om
mooi te zijn en te blijven

zaakvoerster
Mevr. Natascha Bovyn

Onze filosofie & visie

2

Op zoek naar het ideale geschenk?
Voor iedere gelegenheid, van een kleinigheid tot een complete 

metamorfose

.......een Kadobon van Navada is altijd een schitterend  idee !

Onze Kadobons staan garant voor een absolute 
schoonheidsbelevenis, ultiem genieten en relaxen!

19

Kadoboxen vanaf € 39, keuze uit verschillende mogelijkheden .

Onze Kadoboxen  staan garant voor een absolute schoonheidsbelevenis, ultiem genieten en relaxen !

059-0001 Navada prijslijst01.indd   20 17/03/15   14:50

Plaatsen van body piercings - oorbellen plaatsen

Geschenken & Kadobons
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Prijslijst onder voorbehoud van wijzigingen en fouten.
Promoties & kortingen zijn niet cumuleerbaar

De volledige prijslijst en meer informatie over onze behandelingen
vindt u op onze website www.navada.eu

Kortingen & promoties

Niet cumuleerbaar met andere acties. Slechts 1 bon per klant.

Bij definitieve
Ontharing onderbenen
nu
GRATIS
ontharing
bikini
of
oksels

Niet cumuleerbaar met andere acties. Slechts 1 bon per klant.

Bij definitieve
Ontharing rug
nu
GRATIS
ontharing
BORST

Niet cumuleerbaar met andere acties. Slechts 1 bon per klant.

€ 29 i.p.v. € 65
voor een hotstone of candlelight massage
Bij afgifte van deze bon ontvangt u, bij aankoop van een

relaxerende hotstone of candlelight lichaamsmassage (75 min)
t.w.v.. € 65, een korting van € 36.

Niet cumuleerbaar met andere acties. Slechts 1 bon per klant.

€ 18,95 i.p.v. € 37
Gellac + manicure

Bij afgifte van deze bon ontvangt u, bij aankoop van een
Gellac + manicure t.w.v.€ 37, een korting van €18.05

Niet cumuleerbaar met andere acties. Slechts 1 bon per klant.

20

U bent op zoek naar een mooi juweeltje of horloge als geschenk? U moet naar een feestje en zoekt 
iets voor bij die nieuwe outfit of misschien gaat u wel trouwen.... 

Bij Navada te Ekeren vindt je een gevarieerde collectie trendy en stijlvolle juwelen. 
Zowel voor  tijdloze klassiekers als trendy collecties bent u bij ons aan het juiste adres . 
Verschillende stijlen  zorgen ervoor dat iedereen wel iets vindt naar zijn zin en budget.

Het aanbod juwelen is immers zo uitgebreid dat je niet snel rond bent! Waardevolle gouden juwelen 
al dan niet afgewerkt met echte diamanten. Kwaliteitsvolle piercings in alle maten, zilveren 
pronkstukken, tijdloze...of is het tijdsvolle uurwerken, hippe oorbellen en leuke halsnoertjes.          
Zeer ruime keuze in bekende merken, designcollecties en prêt à porter ….  Collecties in alle stijlen
en prijzen. Kom dus gerust eens langs om een kijkje te nemen en onze collecties te bewonderen!
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SILVER-TITANIUM-STEEL

JEWELLERY MADE IN BELGIUM

Jewels and Watches



Plaatsen van body piercings - oorbellen schieten

Navada is een erkend & geregistreerde piercingstudio.
Conform aan de wetgeving, hygiëne & nazorg

Vrouwelijke piercers aanwezig - reeds 14 jaar ervaring - zonder afspraak
Wij plaatsen alle piercings

Zeer grote keuze aan piercingjuwelen

Alle prijzen zijn incl. juweel & naverzorging

Plaatsen van piercings..................................................
Stretchen vanaf €5.00 + juweel.................................
Microdermal (single point piercing - implantaat)........
Neusbel plaatsen..........................................................
Neusbel plaatsen (goud 18k) vanaf.............................
Intiem vrouw................................................................
Intiem man...................................................................

Oorbellen schieten (druksysteem) vanaf....................
Oorbellen schieten (goud 18k) vanaf....................

45.00€
……..
65.00€
45.00€
65.00€
50.00€
70.00€

18.50€
55.00€

Geschenken, Cadeaubons & boxen

Prachtige gepersonaliseerde kadobons en geschenkverpakking verkrijgbaar !!

Navada is een trendy beautyconcept, gelegen aan
de rand van Antwerpen . 5 min van Kinepolis Antwerpen .
Wij zijn reeds jaren een gevestigde waarde in Ekeren 
en één van de meest veelzijdige instituten in Antwerpen.

Een deskundig en zeer ervaren team staat voor u klaar.
Onze verantwoordelijke Schoonheidsspecialiste & podoloog
Mevr. Lieve Hendrickx heeft reeds 28 jaar ervaring . Onze
behandelingen worden uitgevoerd door paramedisch
personeel of onder haar rechtstreeks toezicht door
gediplomeerde schoonheidsspecialistes. Onze specialistes
volgen voortdurend de nodige bijscholing in dermatologie , endocrinologie, farmacologie en 
andere.

De behandeling wordt afgestemd op uw wensen en u wordt vakkundig begeleid tijdens de
behandeling. Overweegt u een esthetische of cosmetische ingreep?
Bent u op zoek naar de laatste innovatie op het gebied van de niet-invasieve behandelingen?
Onze producten en behandelingen zijn volgens de recentste inzichten en kunnen de meest
uiteenlopende behoeften perfect invullen. Vandaar dat wij samenwerken met innoverende
productmerken zoals SOFRI ENERGY COSMETICS, PHILODERM, FILORGA, LIGNAVITA….

ideale geschenk, van een kleinigheid tot een complete metamorfose? Een goudbruine huid en 
parelwitte tanden? U droomt al lang van een piercing ook op intieme plaatsen ?
Kortom Navada heeft het antwoord op al uw vragen!

Navada combineert de meest geavanceerde actieve behandeling met de hoogst kwalitatieve
hightech theologie. Wij geven u duidelijke informatie over de allernieuwste technieken om
mooi te zijn en te blijven

zaakvoerster
Mevr. Natascha Bovyn

Onze filosofie & visie

2

Op zoek naar het ideale geschenk
Voor iedere gelegenheid
Van een kleinigheid tot een complete metamorfose
Navada’s cadeaubon een schitterend  idee !

Onze Kadoboxen  staan garant voor een absolute schoon-
heidsbelevenis, ultiem genieten en relaxen!
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Wij zorgen voor de perfecte herstelling. U krijgt uw juweel terug als nieuw. 
Een eigen origineel ontwerp laten uitvoeren ? 
Juwelier Danny Vercruysse luistert naar uw wensen, ontwerp in samenspraak 
met u en zorgt voor de realisatie van uw droomjuweel.
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Juwelier Danny Vercruysse - Reparatie Service - Ontwerp - Maatwerk

Diamond certification

U wenst de batterij van uw horloge te vervangen of zijn band 
aan te passen of te vernieuwen? Uw juweel heeft een 
poetsbeurt of herstelling nodig kom vrijblijvend langs voor 
advies of een prijsbestek. 

Voor de zoektocht naar uw ideale diamantjuweel of 
verlovingsring werken we het liefst op afspraak zodat we 
uw aankoop in een individuele en ontspannen sfeer kunnen 
laten verlopen.

U kan o.a. voor de volgende herstellingen bij ons terecht;
Ringen verkleinen en vergroten, Stenen zetten, polijsten, 
rhodineren en vergulden, juwelen graveren, parels knopen 
reparaties aan horloges en batterijen vervangen.

Verkoop uw oud goud aan ons voor de beste prijs. 
Onder oud goud verstaan wij gouden sieraden, beschadigde 
gouden munten, tandengoud en goudkorrels.

UNIEKE JUWELEN EN TROUWRINGEN  
100% HANDGEMAAKT IN ANTWERPEN

GEPERSONALISEERDE JUWELEN
HERDENKINGSJUWELEN, GEBOORTE,...

FOTOGRAVURES

Wij garanderen u dat wij onze diamantjuwelen aanbieden 
aan een zeer correcte prijs. Omdat we onze diamanten 
rechtstreeks aankopen bij de bron vermijden we bijkomende 
kosten. Zo geniet u altijd van de voordeligste prijs-kwaliteit 
doorgaans goedkoper dan bij uw traditionele juwelier!

Onze diamanten vanaf 0.25ct worden geleverd met een 
certificaat van de Hoge Raad Diamant Antwerpen.
(HRD ANTWERP nr. 158010)
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Prijslijst onder voorbehoud van wijzigingen en fouten.
Promoties & kortingen zijn niet cumuleerbaar

De volledige prijslijst en meer informatie over onze behandelingen
vindt u op onze website www.navada.eu

  Niet cumuleerbaar met andere acties. Slechts 1 bon per klant.

e

               n

umumum leerbaarara met anana derere e acties. Slechts 1 bon per klanana t.

€ 59  i.p.v. € 70 
Candlelight massage (60 minuten)

 Bij afgifte van deze bon ontvangt u, bij aankoop van 
 een relaxerende candlelight lichaamsmassage (60 min) 

 t.w.v. €70 een korting van €11

  Niet cumuleerbaar met andere acties. Slechts 1 bon per klant.

       € 79  i.p.v. € 95 
       Voor een Mesolift gelaatsbehandeling 

 Bij afgifte van deze bon ontvangt u, bij aankoop van een    
Mesolift gelaatsbehandeling t.w.v.€ 95, een korting van €16

  Niet cumuleerbaar met andere acties. Slechts 1 bon per klant.

, g

    l Niet cumuleerbaarara met andanda ere acties. Slechts 1 bon perere klanana

€ 49  i.p.v. € 60
  Voor een Magic White Tand Whitening

behandeling "for a perfect smile"
 Bij afgifte van deze bon ontvangt u bij aankoop een korting van €11

 Niet cumuleerbaar met andere acties. Slechts 1 bon per klant.

 Gratis lakken van de teennagels
 Bij  een spa pedicure

Bij afgifte van deze bon ontvangt u bij uw Spa pedicure, gratis 
het lakken van de teennagels t.w.v. €9  (kleur naar keuze)    

 Niet cumuleerbaar met andere acties. Slechts 1 bon per klant.

Gratis lip of eyezone behandeling
Bij een gelaatsverzorging "Retipalm Cell power"

Bij afgifte van deze bon ontvangt u een eyecare of lipzone 
behandeling t.w.v. €19.50 gratis

 Niet cumuleerbaar met andere acties. Slechts 1 bon per klant.

€ 89 i.p.v. €110
  voor het plaatsen van wimper-extensions 

one by one techniek, 2D, 3D,...
Bij afgifte van deze bon ontvangt u bij aankoop een korting van €21

 Niet cumuleerbaar met andere acties. Slechts 1 bon per klant.
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U bent op zoek naar het ideale geschenk….
U moet naar een feestje en zoekt iets voor bij die nieuwe outfit?
Bij Navada te Ekeren vindt je een gevarieerde collectie trendy en stijlvolle juwelen. 
Zowel voor  tijdloze klassiekers als trendy collecties bent u bij ons aan het juiste adres .
Verschillende stijlen  zorgen ervoor dat iedereen wel iets vindt naar zijn zin.

Het aanbod juwelen is immers zo uitgebreid dat je niet snel rond bent. Waardevolle zilveren juwelen
gouden piercings, pronkstukken, tijdloze...of is het tijdsvolle...uurwerken, hippe oorbellen en leuke 
halsnoertjes.                                                                                                               
Zeer ruime keuze in bekende merken designcollecties en prêt à porter ….  Collecties in alle stijlen 
en prijzen.
Kom dus gerust eens langs om een kijkje te nemen !

Zilverwerk- Fantasiejuwelen - oorbellen - Horloges - piercings – accessoires
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  Bij afgifte van deze bon, niet cumuleerbaar met andere acties. Slechts 1 bon per klant.

Kortingen & Promoties

( UITGEZONDERD BEHANDELINGEN BIJ DE DOKTER
ZONNEBANKEN EN PLAATSING PIERCINGS 

  NIET GELDIG OP ONLINE BOEKINGEN VIA TREATWELL NIET GELDIG OP ONLINE BOEKINGEN VIA TREATWELL
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DORPSTRAAT 23 2180 EKEREN (ANTWERPEN)
+32/(0)3.541.43.46 - info@navada.eu

www.navada.eu
————————————————————

Openingsuren: 
dinsdag tot vrijdag van 9u30 tot 19u

Maandag & zaterdag van 9u30 tot 18u30
Zon & feestdagen gesloten

————————————————————
Bij het maken van een afspraak, min. 25% voorschot.. Bij belet min. 48 u 

op voorhand verwittigen aub. Indien niet tijdig is afgemeld, worden de kosten 
van de behandeling in rekening gebracht

Navada
For a total touch of beauty

Prijslijst
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Uw naam:


Adres: 


Vriendinnenbon


Postcode: 


Woonplaats:


Naam vriend(in):


Adres:


Postcode: 


Woonplaats:


De bon geeft recht op 20% korting op een complete behandeling en is 


geldig voor ieder nieuwe klant. U mag zo vaak mee doen als u wilt! De 


vriendinnenbon is niet geldig i.c.m andere acties of cadeaubonnen.


www.navada.be | T. +32/(0)35414346











